3. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling
torsdag 11. april 2019 kl. 20.00
på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107
(middag kl. 17.30)
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hørsholm-Rungsted Vikingelaug
på ovennævnte tid og sted.
Vi fastholder den hyggelige tradition med at starte med en middag for de
medlemmer, som har lyst. Klokken 17.30 mødes vi derfor til en velkomstdrink,
hvorefter der er middag med 3 glas vin til hver samt kaffe.
Middagen koster igen i år 400 kroner, som senest onsdag 3. april skal være
indbetalt:
1. MobilePay = TAST 16972 eller
2. Netbank = registreringsnr. 9570 kontonr. 0012618115 i Danske Bank.
I år skal du ikke tilmelde dig til middagen: Når du har betalt til tiden er du sikret
en stol.
NB: Du skal kun indbetale penge for middagen – kontingentet skal betales efter
generalforsamlingen, som jo først skal vedtage beløbet for 2019-20.
Har du forslag, skal de være hos Høvdingen senest torsdag 28. marts. Eventuelle
forslag sendes så ud via mail og hænges på Opslagstavlen i Vinterpaladset.
Generalforsamlingen begynder kl. 20.00. Middag og generalforsamling er kun
for medlemmer, da Lauget betaler en del af gildet.

Tegning: Jens Hage

Dagsorden

for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Høvdingen aflægger beretning.
3. Kassereren oplyser om Laugets økonomiske stilling og fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
§5 – tilføjelse: Bestyrelsen foreslår, at tegningsretten præciseres:
»Lauget tegnes af Høvdingen i forening med Næste eller af Høvdingen i forening
med Skatmesteren«.
Begrundelse: Tegningsretten er ikke omtalt i de nuværende vedtægter. Det
betyder at alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive under. Det er en kende bøvlet
og arbejdsgangen vil være smidigere med en præciseret tegningsret.
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret indskud på 500 kroner samt nedsat kontingent
fra 300 kroner til 250 kroner om året.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
Næste Jes Gerstrøm er på valg og han genopstiller.
Dirigent Kurt Elliot Larsen er på valg og han genopstiller.
Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Barslund.
7. Valg af underudvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle udvalg.
8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Erling Madsen
Aut. Høvding

Indkaldelsen, regnskab for 2018 samt budget for 2019 er udsendt
3. marts 2019 via mail til de medlemmer,
som er registreret med mailadresse, og ophængt i Vinterpaladset 4. marts 2019,
samt lagt på foreningens hjemmeside.

