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Medlem af DGI og RIU

Roskilde den 5. februar 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 6. MARTS 2020 KL. 14.30
I rådhusets kantine, Rådhusbuen 1 A, 4000 Roskilde
BEMÆRK! Der er først adgang til lokalet fra kl. 14.15
- Husk at hente P-billet i rådhusets reception Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Velkomst og valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2019 (se bagsiden)
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af budget for 2020 (se bagsiden)
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kr. om året.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg (for to år): Formand Ole Rasmussen og bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Bang Mikkelsen, Keld Ternholm og Lola Engell Møller. Lola er villig
til genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg.
Ole, Birgitte og Keld genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår, at nuværende suppleanter Erik Andersen og Hanne Bay
Christensen vælges som bestyrelsesmedlemmer. Desuden foreslår bestyrelsen, at
Michael Stieper vælges som kasserer (for 1 år) og at Peter Rysz Jensen, nuværende næstformand og kasserer, vælges som formand.
Formand og kasserer vælges særskilt jf. vedtægterne § 5 stk. 2.
b. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Som nye suppleanter foreslår bestyrelsen Anna-Lise Henriksen og Carsten Nielsen.
c. Valg af revisor
Følgende er på valg: Finn Lyseen.
Finn er villig til genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg.
d. Valg af revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår nuværende revisorsuppleant Jørgen Palmhøj valgt på ny.
Jørgen er villig til genvalg.
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Ole
Rasmussen i hænde senest 26. februar 2020.
Efter generalforsamlingen vil hjerneforsker Troels M. Kjær tale om:
”Hvad sker der med hjernen, når vi ældes – og hvorfor er træning godt”
Venlig hilsen – og vel mødt
Bestyrelsen

