Generalforsamling
Søndag D. 30. maj Kl. 14.00 På Aarslev kro.

Vi havde tidligere en forventning om, at generalforsamlingen ikke kunne afvikles før efter sommerferien. De seneste udmeldinger
fra regering og myndigheder gør det måske muligt i praksis at afholde generalforsamlingen tidligere.
Bestyrelsen har derfor besluttet at afholde generalforsamlingen søndag den 30. maj med alle de forbehold, der kan være omkring
covid-19 situationen.
Det er forventeligt, at man møder op med gyldig corona attest, del vil sige, at denne ikke er mere end 3 dage gammel. Alle regler
for indendørs aktiviteter bliver selvfølgelig overholdt.
Om mødet kan afholdes med ”tag selv buffet” og kaffebord efter mødet, må vi vente med at tage stilling til. Yderligere kan der
være restriktioner om maksimal antal deltagere. Se mere om tilmelding nederst på siden.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Evt. valg af formand
Finn Pedersen - modtager genvalg
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carl Hellmers – modtager genvalg
Carsten Wiwel – modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Mogens Jensen – modtager genvalg
Afventer kandidat – hvem har et emne?
8. Valg af 2 revisorer.
Søren M. Sørensen – modtager genvalg
Henrik Andersen
9. Eventuelt
Forslag, herunder til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den
10. maj, mail: finnmg67@outlook.dk. Bemærk, at dette er en forkortet tidsplan i forhold til normal generalforsamling. Alle forslag vil
efterfølgende blive offentliggjort på hjemmesiden umiddelbart efter den 10. maj.
Af hensyn til tilladte antal deltagere (forsamlingsforbud), skal tilmelding til generalforsamlingen ske skriftligt pr. mail til Finn –
finnmg67@outlook.dk – senest d. 20. maj.
Angiv antal (hvis partner deltager) – Navn(e) og medlemsnummer. Hvis det samlede antal tilladte deltagere vil overstige det antal,
der er tilmeldt, vil det være ”først til mølle” princippet. Alle tilmeldte vil få besked via mail umiddelbart efter den 20. maj.
Regnskabet, som vil blive gennemgået på generalforsamlingen, vil være tilgængeligt på hjemmesiden fra den 16. maj under logon.
Hvis der på et senere tidspunkt meldes ud om restriktioner, der ikke muliggør at afholde generalforsamlingen, vil dette blive offentliggjort på hjemmesiden og Facebook. Har man tilmeldt sig forinden, vil man ligeledes få besked per mail.
Ca. en uge før mødet vil tidspunkt for afholdelse blive offentliggjort på hjemmesiden og via mail – altså, om det bliver med fælles
buffet eller blot afholdelse af selve generalforsamlingen kl. 14.00.
Bestyrelsen for MG Car Club Denmark – den 6. april 2021
MGCC, Denmark

