
                                                                        

                                        16. februar 2022. 

   Indkaldelse nr. 2 jf. § 4 til generalforsamling i 

       JAZZENS VENNER FYN 

                             Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 

Sted: Seniorhus Odense - Hal 2 

Der er mulighed for spisning inden generalforsamlingen fra kl. 18.00.  

Bestilling på uspecificeret smørrebrød og franskbrød med ost á kr. 20,- kan ske til: 

Randi Damgaard: mail randam1996@outlook.com  eller mobil 24 62 43 42 senest 

den 8. marts, hvorefter der ikke kan afbestilles. 

Drikkevarer kan som sædvanlig købes på stedet. 

Husk: Der skal være betalt kontingent for 2022 senest d. 10. marts 2022 for at være 

stemmeberettiget på generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne 

Knud Theil Nielsen, fmd. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere. Må ikke være medlem af bestyrelsen. 

2. Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne om foreningens virksomhed. 

3. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Ingen forslag fremsendt. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på bestyrelsens vegne til godkendelse. 

5. Kassereren fremlægger budget på bestyrelsens vegne for igangværende år, samt fastsættelse af 

    kontingent for kommende regnskabsår. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

  a. Valg af formand, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

  b. Valg af kasserer, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. Erik Damgaard 

  c. Valg af næstformand, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. Henning Højgaard 

  d. Valg af sekretær, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

  e. Valg af bestyrelsesmedlem, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. Claus Clausen 

  f. Valg af suppleant til bestyrelsen, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. Lars Kronborg                

 efter eget ønske jf. mail af 30.11.2021.                

 g. Valg af revisor, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. Edith Knudsen 

 h. Valg af revisor-suppleant, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år.  

7. Eventuelt. 
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