AIACE – DANMARK
International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

Kære medlemmer,

Herved indkaldes til AIACE-Danmarks ordinære generalforsamling
Mandag den 29. april 2019, kl. 15.30
på Konventum,
Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør

I henhold til vedtægternes § 8 og § 20 fremsendes vedhæftet dagsorden for generalforsamlingen samt det
reviderede regnskab for 2018.
Generalforsamlingen er led i foreningens samlede arrangement fra mandag den 29. april til onsdag den 1.
maj 2019, som er beskrevet i Orienteringsbrev nr. 114, som også indeholder en tilmeldingsblanket.
Fristen for tilmelding er den 1. april 2019. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes du også
tilmelde dig, selv om du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende middag mandag
den 29. 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 søndag den
7. april 2019). Indkomne forslag udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

AIACE_DANMARK, c/o Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K
Internet: aiace.dk

AIACE – DANMARK
International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE-Danmark
Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 29. april 2019

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018 samt forslag til budget for 2020
(jfr. det vedlagte revisorpåtegnede regnskab for 2018 og forslag til budget for 2020)
a) Godkendelse af regnskabet for 2018
b) Vedtagelse af budgettet for 2020
c) Fastsættelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår at fastholde et årskontingent for 2020 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 søndag den 7. april 2019). Indkomne forslag udsendes til
foreningens medlemmer senest 8 dage inden generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelse (vedtægternes § 9)
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Eva Dudzinska (næstformand – modtager genvalg)
Esben Poulsen (kasserer – modtager ikke genvalg)
Bodil Richarme (modtager ikke genvalg)
Ingen suppleanter er på valg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (vedtægternes § 19)
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år
Revisor Arend van Duijn (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Berete Veilgaard van Duijn (modtager genvalg)
7. Forslag til sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling i 2020
8. Eventuelt
*
*

*
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Orienteringsbrev Nr. 113 – September 2018

BILAG
Tilmelding senest den 1. april 2019
til generalforsamlingsarrangementet 2019 i dagene
mandag den 29. april til onsdag den 1. maj
på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør
I arrangementet indgår en fælles middag på ankomstdagen og en festmiddag den anden dag.
Herudover er der tilrettelagt en byvandring og besøg på Søfartsmuseet og Kronborg. Frokost
spises på Kadetten, den tidligere Sekondløjtnantskole.
______________________________________________________________________________
Undertegnede ............................................................................tilmelder .......... person(er)
Navn på eventuel ledsager………………………………………
Kontaktoplysninger (telefon, gerne e-mail)
……………………………………………………..
I dobbeltværelse, pris pr. person 2.350 kr. (sæt kryds)
I enkeltværelse, pris pr. person 2.750 kr. (sæt kryds)
Deltager kun i generalforsamling og efterfølgende
fælles middag (sæt kryds)
Ønsker vegetarmenu (sæt kryds)
Undertegnede har en fødevareallergi, skal specificeres…………………………………………………..
Det koster ikke noget, hvis man kun deltager generalforsamlingen og den fælles middag den
første dag, men ønsker man at deltage i middagen er tilmelding nødvendig af hensyn til
restauranten.
Jeg har overført ............................ kr. til Danske Bank, reg.nr. 9570 – konto nr. 3975746, mærket
AIACE GF 2019. Husk at anføre indbetalers navn. Tilmelding er først gyldig efter samtidig
indbetaling.
Sidste frist for tilmelding og betaling er mandag den 1. april 2019.
Tilmeldingen sendes til: gelsaa1@outlook.com
eller med posten til Hans Gelså, Emborgvej 48, 8660 Skanderborg.

