Kredsgeneralforsamling i Kreds 53 Nibe
Onsdag den 13. februar 2019
 Spisning kl. 18.00 – med tilmelding til Sabrina på tlf.: 51257808
 Generalforsamling kl. 18.45 for alle interesserede uden tilmelding
Dagsorden, herunder information til vores nye medlemmer:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges med input fra resterende bestyrelse om årets gang.
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5. Udlevering af Årsnåle: Ann 25 års medlemsskab, Lisbeth 10 års medlemsskab
6. Indkomne forslag
Herunder fra nuværende bestyrelse:
Vi foreslår at der stilles en 5-mands bestyrelse mhp. bredere fordeling af ansvar.
7. Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab - jvf. iøvrigt
Schæferhundeklubbes love §12 Kredsene.






Uddrag af §9: I ulige årstal vælges kredsformand. I lige årstal vælges kredskasserer og kredssekretær, der
tillige er næstformand. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en
revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kredsbestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed
trækkes der lod om rækkefølgen.
Repræsentantskabsmødet afholdes søndag d. 17. marts 2019 kl. 10.00 i Ejby
Vi opfordrer alle interesserede til at stille op til bestyrelsen i Kreds 53.
Sabrina, Mette og John ønsker at fortsætte, mens Kim og Lonni som aftalt på generalforsamlingen 2018
ikke ønsker genvalg.

8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsens næstformand/kredssekretær på mail: lonnivandborg@msn.com senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i
kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler
kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på
kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Vi håber, at både nye og gamle medlemmer har lyst til at kigge forbi i Kreds 53 til en gennemgang af året der er
gået samt en drøftelse af fremtiden. Vel mødt 
Kim, Mette, Sabrina, John og Lonni.

