I N D B Y D E L S E til ordinært

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Onsdag 26. MARTS 2014
fra KL. 19.00 – til ca. Kl. 21
Sted:

Ørum Aktiv Center, Ørum

Dagsorden:
1)
2)

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af repræsentanter
(kun medlemsforeninger er stemmeberettigede med 2 personer hvis < 300 medlemmer –
med 3 personer hvis < 600 medlemmer og med 4 personer hvis > 600 medlemmer. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt jf. §7– så husk at møde frem for din forening!)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Indkomne forslag(skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for

Regnskab samt budget for næste år
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand i lige år Mogens Buhl Christensen på valg/ ønsker ikke

genvalg

9)

repræsentantskabsmødet.)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Heidi Fogh, Frank Birch, kai Hansen– alle 3 modtager genvalg Susanne Andersen
ønsker ikke genvalg

10) Valg af 2 suppleanter (Mette Mikkelsen, Ole Rasmussen )
11) Valg af revisor og suppleant (Mette Mikkelsen og Ove Kvist)
12) Eventuelt

Norddjurs Idrætsråd v/Mogens Buhl Christensen, Baldursvej 1, 8500 Grenaa, – tlf.30891477
www.norddjursidrætsråd.dk
Mail: buhlmbc@mail.tele.dk

Følg med i nyheder til bl.a.
repræsentantskabsmødet på vores
hjemmeside
www.norddjursidrætsråd.dk
Husk at møde frem i god tid for registrering af jeres
stemmeberettigelse og udlevering af stemmesedler.
Efter en kort kaffepause kan vi glæde os til at høre et spændende
indlæg omkring AC Norddjurs deltagelse i DGI’s DM i
foreningsudvikling.
Norddjurs Idrætsråd vil være værter ved kaffe/the øl/vand og frugt
samt lidt brød til kaffen.
Vi vil gerne have jeres tilmelding med antal personer fremsendt
senest 23.marts til
mogensilse@hotmail.dk
- men de sidste er selvfølgelig også velkomne uden tilmelding!
Vi glæder os til at se rigtig mange .
Derfor: MØD frem – tag hinanden med i bilerne…og få en både
sjov og informativ aften i selskab med alle os!
På vegne af bestyrelsen i Norddjurs Idrætsråd
Mogens Buhl Christensen
formand
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