Missing People
Vi vender hver en sten

Kære alle medlemmer
I inviteres hermed til Missing Peoples generalforsamling 2021.
Sted: Frivilligcenter Rudersdal. Øverødvej 246A, 2840 Holte
Dato/tid: Lørdag d. 6.februar 2021 kl. 12.00
Tilmelding: Senest 27.januar 2021 på Facebook eller mail bestyrelse@missing-people.dk
Overvej allerede nu om I ønsker at stille op til en post i bestyrelsen.
HUSK! Man skal have betalt kontingent i januar 2021 for at stille op og/eller stemme.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for året efter
7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlem i lige år (UDGÅR)
8. Valg af næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
9. Valg af 4 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Bestyrelsen har 3 ændringsforslag til vedtægterne
Ændringsforslag 1:
I §3 Stk.2 står der følgende
” Indsats-medlem, deltager i indsatsleder uddannelsen.
Støtte-medlem, deltager ikke i indsatsleder uddannelsen.
Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved generalforsamlingen.”
Vi foreslår det ændres til dette
” Operativ-medlem uanset enhed, deltager i uddannelse.
Støtte-medlem, deltager ikke i operativ uddannelse.
Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved generalforsamlingen”
Ændringsforslag 2:
I §4 Stk4 står der følgende
7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlem i lige år
8. Valg af næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
9. Valg af 4 suppleanter
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Vi foreslår det ændres til dette
7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer i lige år
8. Valg af næstformand og kasserer i ulige år
9. Valg af 2 suppleanter
Ændringsforslag 3:
I §6 Stk. 1 og stk. 5 står der følgende
” Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand,
kasserer samt 6 medlemmer”
” Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”
Vi foreslår det ændres til dette
” Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand,
kasserer samt 2 medlemmer.”
” Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”
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