INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I
POLITIETS FISKEKLUB VIKTOR
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 5.
april 2022 kl. 1700 Teglholm Allé 1-3, 2450 København SV (indgang nr. 1)
Generalforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:
A. Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.
B. Beretning om klubbens virksomhed (formandens- og bådinspektørens
beretninger).
C. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år:
Voksne 35,- pr. md. og juniorer 25,- pr. md.
D. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan
anvendes til afstemning om kendte forslag.
Indkomne forslag pt:
1. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til
Formanden, næstformanden, bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på
hver kr. 3000.2. Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør
kr. 4000.-.
3. Bestyrelsen foreslår, at redaktøren i 2022 modtager en godtgørelse på 250,kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes den 1. i hver måned. Max. 12 stk.
4. Bestyrelsen foreslår, at klubben indstiller Bent Hytholm Jensen som
æresmedlem.
E. Valg jf. vedtægternes § 3.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).
På valg er: formanden Karl Kristian Jensen (villig til genvalg), og
bestyrelsesmedlemmerne Preben Hytholm Jensen og Lars Mogensen (villige til
genvalg) samt bestyrelsesmedlem Jens Jensen (villig til genvalg).
Valg af 2 suppleanter (for 1 år).
Bestyrelsen foreslår: Morten Elkjær Søndergaard og Steen Norgrav (villige til
valg).

Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår: Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer og
Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).
F. Eventuelt.
Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt diverse gavekort til
årsvinderne og hvervepræmie, ligesom der vil blive trukket lod om gavekort
blandt de indsendte fangstrapporter for 2021.
I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og
lidt at drikke.
Efter maden fortsættes der med et spændende indlæg.
Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisning og det spændende
foredrag er det nødvendigt, at du tilmelder dig på hjemmesiden/ booking eller
til Morten Elkjær Søndergaard på flg. mailadresse:
mes003@politi.dk eller via sms til Mortens mobiltlf. 6137-2477 senest tirsdag
den 22. marts 2022.

På bestyrelsens vegne
Mvh. Karl Kristian Jensen, formand

