
 
 

17. marts 2017 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
torsdag 27. april 2017 kl. 20.00  

på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107 
(middag fra kl. 18.00) 

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hørsholm-Rungsted  
Vikingelaug på ovennævnte tid og sted.  
 
Vi fastholder den hyggelige tradition med en middag forinden for de interessere-
de. Klokken 18 mødes vi til en velkomstdrink, hvorefter der er middag med 3 
glas vin til hver samt kaffe. 
 
Middagen koster - som de sidste to år - 300 kroner, som senest onsdag 12. 
april skal være indbetalt på registreringsnummer 2229 kontonummer 897 884 
2209 i Nordea eller lagt i en kuvert til Skatmesteren med dit navn på i Vinterpa-
ladset. 
 
NB: Vi beder dig kun indbetale penge for middagen – kontingentet skal  
betales efter generalforsamlingen, som først skal vedtage beløbet for 2017-18. 
 
Har du forslag, skal de være hos Høvdingen senest onsdag 19. april. Eventuelle 
forslag sendes 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 stor del af gildet. Og din deltagelse i  
middagen forudsætter at du har betalt de 300 kroner til tiden. 
 
Tilmelding til middag kan i år foretages på to måder:  
Send en mail til vikingelauget@ajourpress.dk med antal navne eller skriv dig på 
listen, som lørdag 18. marts lægges frem i Vinterpaladset.  
Mailer du tilmeldingen, så behøver du ikke skrive dig på listen. 
 

 

Tegning: Jens Hage 

mailto:vikingelauget@ajourpress.dk


 

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. 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer – udsendt per mail 5. marts og hængt 
på Opslagstavlen i Vinterpaladset 6. marts. Udover sproglige rettelser er de  
væsentlige ændringer: 
§1: Ny formålsparagraf, som konsekvens af at der nu findes en vision for Lauget. 
§4: Kontingentbetaling flyttes fra maj til september. 
§5: Her tilføjes, at Bestyrelsen nedsætter udvalg. 
§7: Her slettes nedsættelse af udvalg fra Generalforsamlingens dagsorden. 
§7: Indlevering af forslag til Generalforsamlingen ændres fra 8 dage før til 14 
dage før, så de kan nå at blive drøftet. 
 
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.  
Bestyrelsen foreslår uændret indskud på 500 kroner samt reduceret kontingent    
fra 400 kroner til 300 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. 
Skatmester Mariann Albjerg afgår uden for tur – nyt medlem skal vælges for ét 
år. Bestyrelsen foreslår Emma Bonfils. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne indkaldelse er udsendt 17. marts 2017 via mail til de medlemmer,  
som er registreret med mailadresse, og ophængt i Vinterpaladset 18. marts 

2017, samt lagt på foreningens hjemmeside. 
 


