Aarhus Flugtskytte-Klub informerer
Indkaldelse til generalforsamling
Klubbens generalforsamling afholdes:
tirsdag, den 10. november 2020 kl. 18:00 i klubhuset.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.
3. Kasserens beretning og godkendelse af denne og regnskabet for det forløbne år.
4. Fastlæggelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår:
Kr. 600 for seniorer
Kr. 300 for juniorer og pensionister
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Emil Lykke
- Modtager genvalg
Jørn Petersen
- Modtager genvalg
Nicolai Møller
- Modtager genvalg
John Pfeiffer
- Modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (årligt)
På valg er: Michael Hansen
- Ønsker ikke genvalg
Per Møller
- Modtager genvalg
8. Valg af 2 interne revisorer og 1 suppleant (årligt)
På valg er: Per Højgaard
- Modtager genvalg
Ahmad Mohseni
- Modtager genvalg
Suppleant (p.t. ikke besat)
9. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger om noget.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftlig til:
Formand John Pfeiffer
Birkehaven 41
8520 Lystrup
Mail: aafk-formand@mail.dk
og i formandens hænde senest tirsdag, den 27. oktober 2020. Bestyrelsen henstiller til, at
forslagsstillere føler sig forpligtede til, at deltage i generalforsamlingen og motiverer fremsatte
forslag.
Covid-19
Aarhus Flugtskytte-Klub følger selvfølgelig myndighedernes og interesseorganisationernes covid-19
restriktioner og henstillinger. Det betyder, at der kan opstå forhold – også med kort varsel – der kan
påvirke vor generalforsamling.
Som følge af ovennævnte skal generalforsamlings-deltagerne p.t. bære mundbind når man bevæger
sig rundt i mødelokalet. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned. Adgang til klublokalet må
alene ske gennem fordøren (terrassen) hvor der vil være adgang til mundbind og afspritning.

Alle medlemmer kender de generelle Corona retningslinjer og overholder disse – også under
generalforsamlingen.
Husk at blive hjemme såfremt man har symptomer som f.eks. feber, hoste og muskelømhed – og
straks forlade generalforsamlingen selv ved milde sygdomssymptomer.
Tilmelding
Af hensyn til traktementet ved generalforsamlingen og især Covid-19 situationen (maks. antal
personer i klubhuset) skal der ske tilmelding til formand John Pfeiffer (aafk-formand@mail.dk eller
telefon 29282932) senest den 5. november 2020.
Vi ses til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Århus Flugtskytte-Klub
Hovedsponsor:

www.aafk.dk

