Dagsorden til generalforsamlingen i Nordvestsjællands Biavlerforening
den 21. september 2020 i henhold til foreningens vedtægter:
§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlingen varsles i forbindelse med udsendelse af Aktivitetskalenderen, hvor
generalforsamlingen er fremhævet. Aktivitetskalenderen udsendes pr. brev til medlemmer,
der ikke har en mailadresse. Dette skal ske mindst 14 dage før og sker typisk ca. 5
måneder før generalforsamlingen. Derudover bliver dagsorden, regnskab med budget
samt beretning udsendt via e-mail så vidt muligt 14 dage før generalforsamlingen. Der vil i
forbindelse med generalforsamlingen være fremlagt enkelte kopier af de 3 dokumenter.
§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med
følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Formandens beretning

4.

Udvalgsberetninger

.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af det
kommende årskontingent og næste års budget.

.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives, så de er
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag
* Forslag fra kassereren om ændring af regnskabsåret så det følger
kalenderåret. Godkendt – Bestyrelsen foreslår ændringen til
vedtægterne. Vedtægternes §11 affattes således:
”§11. Regnskabet løber fra 1.1. -31.12. Kassereren opkræver kontingent
og fører foreningens regnskab. Det afsluttede regnskab skal være
revideret inden generalforsamlingen.”
Desuden foreslår bestyrelsen 2 ændringer af vedtægt §2, der affattes
således:
§2. Foreningens formål er at skabe forbindelse mellem biavlere
indbyrdes og virke for øget forståelse af biernes og andre bestøveres
betydning for og samspil med naturen og for biavlens fremme ved
afholdelse af kurser, møder og arrangementer.
Foreningen tegnes af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

7. Valg til bestyrelsen
Kamma Rasmussen og Curt Hartvig-Clausen er på valg. Begge er villige til
genvalg
8.

Valg af suppleant til bestyrelsen
Bent Knoth Jensen er på valg. Bent er villig til genvalg

9.

Valg af revisorer
Der skal vælges en ny revisor nr. 2. Nuværende revisorsuppleant, Eva
Levinsen, er villig til valg.

10.

Valg af revisorsuppleant
Eva Levinsen er på valg. Eva er villig til genvalg. Hvis Eva vælges som ny
revisor, skal der vælges en ny revisorsuppleant.

11.

Eventuelt

