INFO FRA GJUK.
_______________________________________________________________________________________

Indkaldelse 5l generalforsamling i

GJUK
Forældre med børn og unge indskrevet i Galten junior- og ungdomsklub (Miniklub, Junior- og ungdomsklub)
indkaldes herved 5l ordinær generalforsamling i den selvejende ins5tu5on:

Tirsdag d.22. September 2020. kl.19:00-20:30
i klubbens lokaler, Syvtallet 8. Galten

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af 2 stemmetællere.

3.

Formandens beretning.

4.

Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

7.

Eventuelt.

Stemmeret 5l generalforsamlingen har enhver, der har børn- og unge indskrevet i
mini, junior- og ungdomsklubben.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være
Klubben i hænde 3 dage før generalforsamling: Syvtallet 8. 8464 Galten eller på mail:
gjuk@skanderborg.dk.
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INFO FRA GJUK.

Umiddelbart e]er ordinær generalforsamling – indkaldes e]er en
mindre pause sam5dig 5l ekstraordinær general forsamling i
henhold 5l vedtægterne.
• Forslag 5l behandling af en ændring i § 9: fra den nuværende formulering i
første afsnit:
Den selvejende ins5tu5on hæ]er med sin kapital e]er dansk rets almindelige regler
for alle klubben påhvilende gældsforplig5gelser. I sager, der vedrører den daglige
dri], forpligtes klubben ved lederens underskri]. I sager der rækker ud over den
daglige dri], forpligtes klubben ved underski] af bestyrelsesformanden og lederen i
forening, eller to bestyrelsesmedlemmer og lederen i forening. Øvrig tekst i § 9
bevares.
Ønskes ændret 5l:
Den selvejende ins+tu+on hæ1er med sin kapital e1er dansk rets almindelige regler
for alle klubbens påhvilende gældsforplig+gelser. I sager der vedrører dri1en,
forpligtes klubben ved leders og administrators fælles underskri1 i netbank. I sager
der
rækker ud over dri1en, forpligtes klubben ved underski1 af bestyrelsesformanden og
lederen i forening, eller to bestyrelsesmedlemmer og lederen i forening. Øvrig tekst i
§ 9 bevares.
• Sam5dig ønskes repræsenta5onen ændret ibt. Valg af unge 5l bestyrelsen fra
at være 1 5l at være max 2.

