DANSK DATAHISTORISK FORENING

28. marts 2021

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling, der afholdes

Tirsdag den 26. april 2020 fra kl. 19.30 hos Statens It
Lautrupbjerg 10, Ballerup
Mødet holdes i kantinen. Der er indgang gennem receptionen, hvor bilister kan hente en parkeringsbillet, der skal anbringes i bilen.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning 2021/2022
Foreningens fremtidige aktiviteter
Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Ad pkt 4: Regnskab i henhold til dagsordenens
Regnskabet er vedlagt som bilag 1.
Ad pkt 5: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen forestår at kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes
Ad pkt 6: Indkomne forslag
Der er ved fristens udløb den 1. marts 2021 fra medlemsside modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen, der er vedlagt
som bilag 2.
Forslaget består af to vedtægtsændringer til hhv. §1 stk 2 og §4 stk 1.
Bestyrelsen stiller et ændringsforslag til §1 stk 2 hvor ”Hedehusene” erstattes med ”Høje-Taastrup kommune”.
Bestyrelsen anbefaler vedtagelsen af det fremsendte ændringsforslag til §4 stk 1.
Der er ikke modtaget forslag til medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen.
Ad pkt 7: Valg
Fire medlemmer til bestyrelsen på valg og genopstiller
Bestyrelsesvalg:
1
Michael Ørnø
(ikke på valg)
2
Claus Andersen
(ikke på valg)
3
Martin Gerster Johansen
(ikke på valg)
4
Søren Roug
(ikke på valg
5
Finn Verner Nielsen
(på valg - genopstiller)
6
Henrik Olsen
(på valg - genopstiller)
7
Erik Lorenz Petersen
(på valg - genopstiller)
8
Andreas Ryge
(på valg - genopstiller)
Bestyrelsessuppleanter:
Ole Nørgaard Nielsen
Claus W. Jakobsen

(bestyrelsen foreslår genvalg)
(bestyrelsen foreslår genvalg)

Revisorer:

(bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde sig)

Revisorsuppleant:

(bestyrelsen opfordrer kandidat til at melde sig)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale
kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen (evt. til MobilePay 373241).

