Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag d. 26. juni 2021 kl. 15.00

Dagsprogram
FÆLLESKØRSEL
KL. 12:30 samles vi til fælleskørsel, en mctur som starter hos MC SYD A/S Ribevej
32A, Sønder Hygum, 6630 Rødding . Her er
der også mulighed for at se på mc.

KL. 13.00 afgang på fællestur anført af Leif.

GENERALFORSAMLING
Kl. 15:00 generalforsamling hos Leif og
Birthe Debelvej 4, 6650 Brørup.

FÆLLESSPISNING
Ca. KL. 17:00 er der fællesspisning hos
Leif og Birthe, hvor foreningen er vært ved en
gang grilmad og lidt at drikke.

VIGTIGT—TILMELDING
Af hensyn til arrangermentet er det vigtigt at I
tilmelder jer forinden.
Det skal SENEST ske den 20. juni til
Leif på 20838363
Vel mødt.

Sidste år blev generalforsamlingen udsat pga.
restriktioner som følge af covis-19 pandemien.
Det er nu muligt at samles igen, hvorfor bestyrelsen (igen) indkalder til generalforsamlingen 2020.
Aflysninger af ture og faldende medlemstal gør, at
der er behov for at kick-starte foreningen igen.
Det kræver at vi på generalforsamlingen evner at
sætte en stærk bestyrelse som både vil og kan, at
samarbejdet fungerer, og der fortsat er medlemmer og kræfter som supplerer op med mc-ture.
Derfor hvis DU ønsker at foreningen fortsætter, så mød op til generalforsamlingen.
Dagsorden:
1.
Velkomst ved formanden.
2.
Valg af dirigent og protokolfører.
3.
Bestyrelsens beretning.
4.
Behandling af indkomne forslag.
5.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til
godkendelse.
6.
Fremlæggelse af budget med forslag til
kontingent.
7.
Valg af medlemmer til bestyrelsen — Der er
4 bestyrelsesposter på valg 3 for 2 år og 1
for 1 år.
8.
Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
9.
Valg af 1 revisor og af 1 revisorsuppleant.
10. Eventuel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være modtaget af formanden senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på hjemmesiden www.mcsydtour.dk.

I forlængelse af den ordinære, indkaldes lørdag den 26. juni 2021 til ekstraordinær generalforsamling. Den
ekstraordinære generalforsamling bortfalder, såfremt medlemmerne beslutter at fortsætte foreningen.
Dagsorden:
1.
Foreningens opløsning iht. vedtægtens §10.

Vel mødt
Hilsen bestyrelsen

