INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2019
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DARE tirsdag d. 5. februar 2019
kl. 19.00 -21.00 i Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 7 dage forinden sendes til
bestyrelsesformand Mikkel Raahede på formand@daredanmark.dk

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning + vigtige datoer i 2019

3.

Godkendelse af regnskab

4.

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

5.

Valg af kasserer og revisor
a) Morten Josefsen genopstiller ikke som kasserer
b) Kjartan Langvad genopstiller som revisor

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) Mikkel Raahede genopstiller for 2 år
b) Louise Bott Traberg Smidt genopstiller for 2 år
c) Kaspar Mørk Arianto genopstiller for 2 år
d) Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år

7.

Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
a) Maria Schouby Frandsen genopstiller ikke
b) Martin Münter genopstiller
c) Morten Josefsen genopstiller ikke

8.

Behandling af indkomne forslag

9.

Eventuelt

Vi håber at se så mange som muligt, og vi opfordrer alle, der kunne have interesse i at give en
hånd med i bestyrelsesarbejdet, til at stille op til de ledige poster.
Generalforsamlingen varer fra kl. 19.00 til kl. 20:00. Når generalforsamlingen er afsluttet,
byder bestyrelsen på kaffe, kage og hyggeligt samvær frem til kl. 21.00.
Det er kun betalende medlemmer, som har stemmeret ved generalforsamlingen, så hvis du
ikke allerede er medlem, så skynd dig at blive det! Tilmeldingsblanketten findes på
hjemmesiden www.daredanmark.dk. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
Vi vil benytte lejligheden til at minde eksisterende medlemmer om, at det er tid til at betale
årskontingent for kalenderåret 2019. Aktivt medlemskab koster 250 kr. Støttemedlemskab
koster 150 kr. Husstandsmedlemskab koster 400 kr. Betalingsinfo: MobilePay 42 67 42 95
eller kontonr. 9570 og registreringsnr.11656196. Husk at skrive for- og efternavn på betalingen.
Tilmelding til generalforsamlingen sker via dette link: bit.ly/DareTilmelding
Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for DARE

