Til medlemmerne af
Dansk Træplejeforening
København, 16. marts 2019

Generalforsamling 2019
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Træplejeforening 2019. Datoen har været offentliggjort på Hjemmesiden siden februar og bestyrelse og præsidie er indkaldt pr. mail primo februar.
Tidspunkt:
Mandag den 29. april 2019, kl. 19-21 - bemærk at der er præsidiemøde fra kl. 17.00
Sted:
Skov & Landskab, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C, i den nye fløj

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter, af 27.04.2017
1

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2

Bestyrelsens årsberetning ved formanden.

3

Økonomi
3.1 Revideret årsregnskab for 2018, til godkendelse.
3.2 Fremlæggelse og drøftelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent for 2020, til
godkendelse. Foreningens kommende aktiviteter/virksomhedsplan vil fremgå af
referat fra præsidiemødet afholdt samme dag som generalforsamlingen.

4

Valg til bestyrelsen.
Ord. medlem, på valg for 2 år er:Morten Scharling, Karsten Klintø og Tage Rønne.
Morten Scharling og Karsten Klintø genopstiller ikke.
Suppleant til bestyrelsen skal vælges for et år, nuværende suppleant: Steen Kristensen

5

Valg af præsidium på 10 personer, for 1 år frem til næste GF.

6

Revisor & revisor supleant med regnskabsindsigt, vælges kun i lige årstal.

7

Behandling af indkomne forslag. Forslag kan sendes til Lars Schultz-Christensen,
larsch@tmf.kk.dk, senest 3 uger før GF, dvs. inden den mandag den 8. april 2019

8

Særlige forhold (vedtægtsændringer og eksklutioner mv.).
8.1 I §4 i vedtægterne står skrevet at “Indkaldelse til GF sker via nyhedsbrevet med
mindst 4 ugers varsel”. Dette forslås ændret til: “Indkaldelse til GF sker til alle medlemmer
via større platforme ex. Facebook, hjemmeside eller nyhedsbrev. Desuden udsendes
personligt til bestyrelse, præsidie og sekretariat ex. via mail. Al indkaldelse sker med 4 ugers
varsel”.
9

Eventuelt.
Med venlig hilsen
LarsDenmark
Schultz-Christensen
Chapter
formand
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