AIACE – DANMARK
International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere
København, 11. februar 2018

Indkaldelse til AIACE’s ordinære generalforsamling 2018

Kære medlemmer,

Herved indkaldes til AIACE-Danmarks ordinære generalforsamling

onsdag den 18. april 2018, kl. 15.30
på Nørre Vosborg,
Vembvej 35, 7570 Vemb
I henhold til Vedtægternes § 8 og § 20 fremsendes vedhæftet dagsordenen for
generalforsamlingen samt det reviderede regnskab for 2017.
Generalforsamlingen er led i foreningens samlede arrangement fra tirsdag den 17. april til
torsdag den 19. april 2018, som er beskrevet i Orienteringsbrev Nr. 111, som også indeholder
en tilmeldingsblanket.
Fristen for tilmelding er den 1. marts 2018. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes
du også tilmelde dig, selv om du kun ønsker at deltage i frokosten i forbindelse med
generalforsamlingen onsdag den 18. april. Denne del af arrangementet er uden udgift for
medlemmerne.
I henhold til Vedtægternes § 12 skal medlemmernes forslag, der ønskes behandlet af den
ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
(i år senest onsdag den 28. marts 2018). Indkomne forslag udsendes til foreningens
medlemmer 8 dage inden generalforsamlingen.
Samtidig mindes der om, at årskontingentet på 350 kr. er forfaldent og bedes indbetalt snarest,
hvis det ikke allerede er sket (Reg.nr. 9570, konto nr. 3975746). Betingelsen for at kunne
udøve sin stemmeret på generalforsamlingen er, at der er betalt kontingent.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

AIACE-DANMARK, c/o Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K
Internet: aiace.dk - email: aiace-webmaster@aiace.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 18. april 2018
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2017 samt forslag til budget for 2019
(jfr. det vedlagte revisorpåtegnede regnskab for 2017 og forslag til budget for 2019)
a) Godkendelse af regnskabet for 2017
b) Vedtagelse af budgettet for 2019
c) Forslag til ændring af budget for 2018
d) Fastsættelse af kontingent for 2019
Bestyrelsen foreslår at fastholde et årskontingent for 2019 på 350 kr.
4. Forslag fra medlemmerne
I henhold til Vedtægternes § 12 skal medlemmernes forslag, der ønskes behandlet af den ordinære
generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (i år senest
onsdag den 28. marts 2018). Indkomne forslag udsendes til foreningens medlemmer 8 dage inden
generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelse (Vedtægternes § 9)
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Marina Wijngaard (formand)
Inge Barnett
Erling Petersen
Ole Nørager
Følgende suppleanter er på valg:
Solvejg Bosche
Hans Gelså
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (Vedtægternes § 19)
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år
Revisor Arend Veilgaard van Duijn
Revisorsuppleant Berete Veilgaard van Duijn
7. Forslag til sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling i 2019
8. Eventuelt
*
*

*

Betingelsen for at kunne udøve sin stemmeret på generalforsamlingen er, at der er betalt kontingent

