
 SUPERBRUGSENS VINKLUB GILLELEJE 

 Side 1 

 

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen  indkalder til den ordinære generalforsamling  

Torsdag d. 23/4 kl. 18:30 (dørene åbnes kl. 18:15) i Glassalen, Parkvej 1  

For at få adgang til generalforsamlingen skal medlemskort fremvises. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes per mail til 
08106VK@superbrugsen.dk senest d. 9. april.  

Senest d. 16. april mailes de indkomne forslag til alle medlemmer. 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.  

Af hensyn til arrangementet skal billetter købes i SuperBrugsens Kiosk for 20 kroner pro persona. 
Billetterne kan købes fra d. 30/3 til d. 19/4. 

Billetten giver adgang til det lette traktement samt den overraskelse, som vi planlægger. 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan læses på www.vinpaatoppen.nu 

1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Preben Gottlieb 

2 Valg af referent Bestyrelsen indstiller Elin Kaffka 

3 Valg af stemmetællere (mindst 2 personer)  

4 Aflæggelse af beretning for året  

5 Fremlæggelse af revideret årsregnskab og 
budget for det kommende regnskabsår 

 

6 Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen under pkt. 6 skal være 
sendt per mail 08106VK@superbrugsen.dk 
til bestyrelsen senest 9/4-2015.  

Indkomne forslag udsendes til alle 
medlemmer per mail senest d. 16. april 2015 

7 Fastsættelse af næste års kontingent Bestyrelsen foreslår et foreløbigt kontingent 
for 2016 på 100 kroner pro persona 

8 Valg af 5 (jfr. §5) bestyrelsesmedlemmer 
3 vælges på lige år og 2 på ulige år 

På valg er: 

 Peter Berthelsen (modtager genvalg) 
 Allan Roswall Larsen (modtager genvalg) 

9 Valg af 2 suppleanter – på valg hvert år  

10 SuperBrugsen Gilleleje indstiller 1-3 personer 
til bestyrelsen hvert år. Disse indgår på lige 
fod, i den efterfølgende konstituering 

Superbrugsen udpeger 

 Stine Mikkelsen  

 René Dreijer 
 Jens Birkmose 

11 Valg af 2 revisorer for 2 år Der skal ikke ske valg af revisorer før i 2016 

12 Valg af 1 revisor suppleant Der skal ikke ske valg af revisor suppleant før 
i 2016 

13 Eventuelt (alt kan debatteres, men intet 
besluttes) 
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