
Opdateret 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 Mødet afholdes i Nordkraft lokale 4.3.02 (forelæsningssalen) med
mødestart klokken 19:00 og afslutning senest klokken 22:00.

Der vil være adgang til lokalerne fra ca. klokken 18:45 og fremad, så kom gerne i god tid og
brug tiden på en snak med de andre deltagere. Der vil blive tilbudt et lille udbud af
forfriskninger under mødet.

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

a. Distribuering af ansvar for de individuelle discipliner blandt
bestyrelsesmedlemmer

9. 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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