TIL MEDLEMMERNE AF ENTREPRENØRSEKTIONEN

Kolding, den 20. maj 2021
KM/hhh

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Torsdag den 24. juni 2021
Ud fra nuværende smitteforhold og tilsagn om forsamling og afstand vil det glæde
bestyrelsen og sekretariatet at se Entreprenørsektionens medlemmer til MLgeneralforsamling og medlemsmøde.
Generalforsamlingen vil blive afholdt på lignende vilkår som i 2020. Vi håber på jeres hjælp
og opbakning til at gennemføre generalforsamlingen under hensyntagen til de gældende
retningslinjer fra myndighederne. Derfor henstiller vi til, at man tilmelder én repræsentant
per medlemsvirksomhed, og først til mølle princippet vil være gældende. For de medlemmer
der er forhindret i at deltage, vil der være mulighed for at brevstemme.
Sted: Sekretariatet, Kokholm 3C, 6000 Kolding – Indgang A, lokale K1
Kl. 09.30

Kaffe, brød og velkomst

Kl. 09.45

Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2020
4. Forelæggelse af budget for 2021 med forslag til fastsættelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Klaus Meldgaard
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: Robert Kjærgaard
7. Valg af revisorer (intern og ekstern) og 1 intern revisorsuppleant.
Valgperioden er 1 år
På valg er: Bjarne Kring, BK Revision
Internt: Simon Kofoed-Dam og revisorsuppleant Jan Møller
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
9. Eventuelt

Ad pkt. 3 og 4: Regnskab og budget eftersendes.
Ad pkt. 8: Forslag fra medlemmer og bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen
skal være foreningens sekretariat i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
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På generalforsamlingen har hver virksomhed én stemme. Virksomheden kan lade sig
repræsentere ved skriftlig fuldmagt. En gyldig fuldmagt kan overgives til en repræsentant
fra virksomheden eller et andet medlem af foreningen.
Kl. 10.45

Medlemsmøde med følgende punkter
Nyt fra foreningen
Messer
Nyt fra sekretariatet

Kl. 11.30

Frokost og tak for i dag

Tilmeld dig her senest den 17. juni 2021
Med venlig hilsen
Maskinleverandørerne

Klaus Meldgaard
Formand
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