INVITATION
Generalforsamling.
• Hvornår: onsdag d. 14. april ’2021 kl. 19.00. på Teams link kommer på mail eller
Facebook
Generalforsamlingen begynder kl. 19. Her kan du bl.a. høre formandens beretning for året der
er gået. Og du kan være med til at vælge medlemmerne til Pytla’s bestyrelse. Har du lyst til at
deltage i det frivillige arbejde i Pytla, er du velkommen til at stille op til bestyrelsen – flere
gode kræfter er altid velkomne. Hvis du vil vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet
indebærer, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen inden generalforsamlingen og
få en snak – skriv til pytlaisheste@gmail.com. Det ville glæde os at byde nye medlemmer
velkommen i bestyrelsen
Som medlem har du også mulighed for at indsende forslag til foreningen. Send forslag og
ideer til pytlaisheste@gmail.com senest den 31. marts og de vil blive sat på dagsordenen
under punkt 4.
VI HAR BRUG FOR DINE KRÆFTER HVIS KLUBBEN SKAL KØRE VIDERE. VI KOMMER TIL AT
MANGLE EN DEL HÆNDER DA DER ER MANGE SOM IKKE ØNSKER GENVALG.
YDERLIGERE ER NÆSTFORMANDEN DOG IKKE PÅ VALG, MEN VIL IKKE VÆRE SÆRLIG
AKTIV.
Vi glæder os til at se (mindst) lige så mange engagerede medlemmer som sidste år
De allerbedste hilsener
Pytla’s bestyrelse
NB
Husk, at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen for at opretholde sin
stemmeret.
Dagsordenen for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab – herunder fastsættelse af kontingent for efterfølgende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse – formand, medlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Evt.
Valg til bestyrelsen:
Rikke Dalgaard Frimodt Hvidt - Formand: På valg – ønsker genvalg.
Hanne Vibeke Hansen - Næstformand: Ikke på valg.
Eva Brethvad- Kasserer: Ikke på valg.
Marie Frost Arndal -Sekretær: Ikke på valg.
Caroline Sophia Manniche -Bestyrelse medlem: på Valg – ønsker ikke genvalg
Merethe Prinds Hedegaard - Suppleant: På valg – ønsker ikke genvalg.

Frida Van Jaarsveldt - Suppleant: På valg – ønsker ikke genvalg
Flere suppleanter (medlemmer af bestyrelsen) ønskes Vælges for 1 år ad gangen.
Valg af revisorer:
Marianne Holmegaard
Revisor: På valg – ønsker genvalg.
Peter Hvidt
Revisor Suppleant: På valg – ønsker ikke genvalg.

