ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag, d. 27.04.2022 kl. 18.30
------------------------------------------Bestyrelsen vil gerne være vært for et arrangement med spisning. For at tilmelde sig spisning skal man sende en mail
til formand@abc-Aalborg.dk. Det er først til mølle-princippet og ved for mange tilmeldinger forbeholder bestyrelsen
sig retten til at afvise tilmeldinger til spisning. Til arrangementet vil der vil blive serveret tarteletter.
Hvis man ikke ønsker at tilmelde sig spisning, men gerne vil deltage i generalforsamlingen, så behøvedes man ikke
tilmelde sig.
I henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 er fastsat følgende

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Spilleudvalgenes beretning.
Regnskabet forelægges.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
a. Valg af formand
Thorkild Mølgaard Bendsen
b. Valg af kasserer
Michael Petersen
c. Valg af ordinære medlemmer
Jens Uggerly
Jacob Tovgaard

(Ulige år)

(Lige år)

På valg

(Ulige år)
(Lige år)

På valg

(Lige år)

På valg

d. Valg af en suppleant
7. Valg til seniorspilleudvalg. (SSU)
a. Valg af formand
Johan Simoni
b. Valg af ordinært medlem for 2 år
Jonas Tang

(Ulige år)

c. Valg af ordinære medlemmer for 1 år
Jonathan Desombre
Tobis Vestmar
Amalie Vestmar
8. Valg til ungdomsspilleudvalg. (USU)
a. Valg af formand
Stine Fagernæs
b. Valg af ordinært medlem for 2 år

På valg
På valg
På valg

(Ulige år)

(Lige år)

På valg

Preben Klitgaard
c. Valg af ordinære medlemmer for 1 år
Jane Kordahl Pedersen
Marianna Karlsen
Tinne Karlsson Nielsen

På valg
På valg
På valg

9. Valg af motionsspilleudvalg. (MSU)
Midlertidigt nedlagt og udgået af dagsorden, if. generalforsamlingen 2015
a. Valg af formand – udgår iflg. forslag om ændring i 2015.
b. Valg af ordinært medlem for 2 år udgår iflg. forslag om ændring i 2015

10. Valg af revisor for 2 år samt en suppleant for 1 år.
a. Valg af revisor
Preben Klitgaard

(Lige år)

b. Valg af revisor
Søren Zimmer

(Ulige år)

c. Valg af suppleant

På valg

På valg

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde 3 dage før.
Dog skal forslag om ændringer af klubbens vedtægter være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

abc-sangen:
1:

Når abc, de friske fyre,
rykker frem med fest og sang,
så er de ikke til at styre,
når de først har fået ketcherne i gang.

2:

Med smash og fighten på vi klemmer,
så vor modstander de fornemmer,
vi rykker frem med glade stemmer,
Fordi vi er fra abc Aalborg.

