
Indkaldelse og dagsorden

til Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening Fredensborg 29. januar 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling søndag den 19. februar 2017, 

kl. 19.00-ca. 21.30, i Lindehuset, Jernbanegade 28B.

Medlemmer skal have betalt kontingent 2016 inden mødet for at kunne deltage i afstemninger.

Kontingentopkrævningen 2017 vil blive udsendt efter generalforsamlingen.

Man er velkommen til at tage gæster med til generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab for 2016 samt budget for 2017

5. Fastsættelse af kontingent for 2017 

6. Indkomne forslag (ændringsforslag fra bestyrelsen er medsendt)

PAUSE (20 min.)

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 medlemmer til

bestyrelsen. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Elsebeth Holm Kristensen er på valg og er villig til genvalg

Marianne Norrman er på valg og er villig til genvalg.

Jørgen Hedegaard er på valg og er villig til genvalg.

Lisbeth Nyrén er på valg og ønsker ikke genvalg

Jens Anton Hansen ønsker at træde ud af bestyrelsen 

8. Valg af 2 suppleanter

Anette Kold er villig til genvalg.

Inge Benn Thomsen ønsker ikke genvalg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Valget gælder for 1 år ad gangen.

Marianne Høyland er på valg og er villig til genvalg som revisor. 

10. Eventuelt – samt dato for Generalforsamling 2018. 

Har du ændringsforslag, skal du maile dit forslag til Jørgen Hedegaard, 

mail: jh@artmind.nu inden mandag den 6. februar 2017.

Der vil være lodtrækning mellem de fremmødte medlemmer om en flot litografi af kunstneren

Niels Reumert (u. ramme). 

Aht. traktementet bedes du tilmelde dig inden 16. februar til jh@artmind.nu. 

Ved mødet serveres der vin, vand og snacks.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Hedegaard, formand

Tlf. 21 72 10 89, mail: jh@artmind.nu

Vi ses i Fredensborg Ny Kunstforening www.fnyk.dk


