
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 2 Juli 2021 i Aalborg Martial Arts

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 2 Juli 2021 klokken 19:00 i
Aalborg Martial Arts

Siddende bestyrelse ønsker, om muligt, at afholde mødet med fysisk fremmøde. Kan det
ikke lade sig gøre, vil den ekstraordinære generalforsamling blive afholdt digitalt via Zoom,
hvor et link vil blive udmeldt.

De nærmere detaljer om forsamlingens fysiske/digitale afholdelse vil blive meldt ud i ugerne
op til afholdelsen, da passende lokaler skal findes iht. Corona-restriktionerne. Mødet
begynder som udgangspunkt klokken 19:00 medmindre forhold ang. lokaler etc. kræver et
andet starttidspunkt.

Forudsætningen for deltagelse og stemmeret er at man er aktivt betalende medlem og ikke
er i restance med sit kontingent som defineret i vedtægternes §8. Yderligere detaljer om
generalforsamlinger kan læses i vedtægternes §8, §9 og §10.

Følgende punkter gennemgås på den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af Næstformand (Martin Griepentrog ønsker at fratæde stillingen)
4. Valg af Kasserer (Karsten Ekmann ønsker at fratræde stillingen)
5. Valg af 2 menige bestyrelsesmedlemmer (pt. ubesatte poster)
6. Valg af 2 suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Bemærk at hovedparten af forsamlingen omhandler valg til bestyrelsesposter. Ønsker man
at stille op må man derfor meget gerne må indsende sit kandidatur til
info@aalborgmartialarts.dk eller formand@aalborgmartialarts.dk på forhånd.
Stillingernes varighed følger de vedtagne regler i foreningens vedtægter §9.

Emner til punkt 7 om Indkomne forslag ønskes indberettet senest en uge før mødets
afholdelse og gerne før. Deadline for indsendelse er således fredag d. 25 Juni 2021.

Forslag vil blive tilføjet dagsordenens punkt 7. Såfremt der er tilføjelser, vil en opdateret
udgave af dagsordenen offentliggøres efter denne deadline på hjemmesiden og Facebook,,
således den er tilgængelig for alle interesserede inden mødets start.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen,
Aalborg Martial Arts
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