
Invitation og program
Kære medlem
Du inviteres hermed til  generalforsamling i Garnindkøbsforeningen af 1998 onsdag d. 1. april 2020, på 
Statens Værksteder for Kunst, Gammel Dok Pakhus, København

15.45 - 16.00 Ankomst og registrering

16.00 - 18.00 Afholdelse af generalforsamling
18.00 - 18.30 Traktement

Tak for i dag

Tilmelding senest den 25. marts til Elke Reinholdt Nielsen, yarn@yarn.dk af hensyn til bestilling af mad.

Fuldmagt
Er du forhindret i selv at deltage i generalforsamlingen, kan du anvende en fuldmagt. 
Jf. § 4, stk. 5 i vedtægterne kan kun fremmødte medlemmer, eller en repræsentant for dem, afgive deres 
stemme. Hvert fremmødt medlem kan kun afgive stemme ifølge fuldmagt fra højst ét andet medlem.

En gyldig skriftlig fuldmagt indeholder dit medlemsnummer, fulde navn og underskrift. 

Da undertegnede ikke har mulighed for at møde op til den indkaldte generalforsamling afgives hermed 
ifølge vedtægternes § 4, stk. 5 fuldmagt til:
Da undertegnede ikke har mulighed for at møde op til den indkaldte generalforsamling afgives hermed 
ifølge vedtægternes § 4, stk. 5 fuldmagt til:
Da undertegnede ikke har mulighed for at møde op til den indkaldte generalforsamling afgives hermed 
ifølge vedtægternes § 4, stk. 5 fuldmagt til:
Da undertegnede ikke har mulighed for at møde op til den indkaldte generalforsamling afgives hermed 
ifølge vedtægternes § 4, stk. 5 fuldmagt til:

Navn på den repræsentant fuldmagten gives til

der kan stemme på mine vegne ved samtlige eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.der kan stemme på mine vegne ved samtlige eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.der kan stemme på mine vegne ved samtlige eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.der kan stemme på mine vegne ved samtlige eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Dato:Dato:

Medlemsnr. Fulde navn

Vi glæder os til at se jer.
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Garnindkøbsforeningen af 1998
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020



Dagsorden
1. Valg af
 a.: Dirigent
 b.: Referent

2. Formandens beretning v. Elke Reinholdt Nielsen

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 med status til godkendelse v. kasserer Lisbeth Degn.

4. Behandling af indkomne forslag. 
 a.: Forslag om vedtægtsændringer jf. bilag vedhæftet indkaldelsen. 
 b.: Debat vedrørende foreningens formål, fremtid og økonomi. 

5. Valg af
 a.: Bestyrelsesmedlemmer sker for en 2-årig periode.
 Anne Madsen modtager ikke genvalg
 Anne Mette Larsen modtager ikke genvalg
 Lisbeth Degn modtager ikke genvalg
 Vibeke Lindhardt modtager ikke genvalg

 Suppleanter sker for en 1-årig periode.
 Lise Troensegaard modtager ikke genvalg

 b.: 2 interne revisorer (hvert år)
 Kirsten Nissen modtager genvalg
 Pia Jensen modtager genvalg
 c.: 1 intern revisorsuppleant (hvert år)
 Forslag modtages
 d.: Statsautoriseret eller registreret revisor (hvert år).
 Bestyrelsen foreslår: Chr. Mortensen Revisionsfirma

6. Vedtagelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af honorarer, medlemsindskud og årskontingent. 

7. Eventuelt

Et medlemsnummer har en stemme og kun medlemmer, der har betalt kontingent til  og med 2020, er 
stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling i Garnindkøbsforeningen af 1998
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