
                                                                        

      19. februar 2020. 

 

        Indkaldelse nr. 2 til generalforsamling i 

          JAZZENS VENNER FYN 

                             Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19,00 

    på Odense Designakademi, Ørstedsgade 28 – 5000 Odense 

(mulighed for spisning kl. 18.00 – 19.00 mod forudbestilling – mere herom 

nederst).  

Husk: Der skal være betalt kontingent for 2020 senest d. 6. marts 2020 for at 

kunne deltage i generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen vil der være underholdning med jazz-band. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vedtægternes § 4: 

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere. Må ikke være medlem af bestyrelsen. 

2. Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne om foreningens virksomhed. 

3. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Ingen forslag indkommet ved fristens udløb. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på bestyrelsens vegne til godkendelse. 

5. Kassereren fremlægger budget på bestyrelsens vegne for igangværende år, samt fastsættelse af             

    kontingent for kommende regnskabsår. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

    a. Valg af formand, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

    b. Valg af kasserer, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år  

    (Hanne V. Hansen modtager ikke genvalg) 

    c. Valg af næstformand, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år 

    (Henning Højgaard modtager genvalg). 

    d. Valg af sekretær, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

    e. Valg af bestyrelsesmedlem, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år  

    (Claus Clausen modtager genvalg).       

    f. Valg af suppleant til bestyrelsen, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

    g. Valg af revisor, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. 

    (Jesper Bjerg Holm modtager genvalg). 

    h. Valg af revisor-suppleant, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

7. Eventuelt. 

http://www.jazzensvenner.dk/


 

 

Tilmelding til spisning kl. 18,00 sker via mail til: knudtheil@gmail.com 

Senest d. 5. marts kl. 14,00 (tilmelding er bindende).  

Designskolen serverer ”Paprikagryde med ris og salat” til kr. 90,- pr. person 

Øvrige priser:  Øl: 25,-  

Vand: 15,- 

Vin flaske 150,- /  glas 30,-  

 

På bestyrelsens vegne 

Knud Theil Nielsen, fmd. 
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