
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Hermed indkaldes til generalforsamling i KBK 1940. 

 

Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 20:00, Grøndalscenteret. 

(Fortsat træning fra kl. 19-20) 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

v/ Formand Linda Jørgensen 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

v/ Kasserer Kay Oluf Larsen 

4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

v/ Kasserer Kay Oluf Larsen 

5. Indkomne forslag 

6. Præmieuddeling 

7. Valg af bestyrelse 

a. Formand – Linda Jørgensen - Modtager genvalg 

b. Sekretær – Michael Preuss - Modtager genvalg 

c. Spilleudvalgsformand – Søren Jørgensen – Fratræder 

8. Valg af holdledere 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsesvalg skal 

være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, modtagne forslag vil blive lagt 

på hjemmesiden, ligeledes vil regnskabet være at forefinde på hjemmesiden før generalforsamlin-

gen. 

 

Vedtægterne forefindes på klubbens hjemmeside.  

 

Den endelige dagsorden kan fås ved henvendelse til bestyrelsen fra 8 dage før generalforsamlin-

gen. 

 



 

Forslag stillet af bestyrelsen til generalfosamlingen i KBK 1940 d. 17/3-16 

 

Forslag 1: Ændring af §7. 

 

Nuværende ordlyd: 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær og spille-

udvalgsformand. Alle spørgsmål i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. 

Man kan ikke sidde i bestyrelsen i KBK 1940, hvis man samtidig er medlem af en anden bowling-

klub under Københavns Bowlingunion. 

 

Ændres til 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle 

spørgsmål i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. 

Man kan ikke sidde i bestyrelsen i KBK 1940, hvis man samtidig er medlem af en anden bowling-

klub under Københavns Bowlingunion. 

 

Som konsekvens af vedtagelse af forslag 1 ændres § 13 til: 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges i de lige år. Næst-

formand og kasserer vælges i de ulige år. 

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. 

 

 

Forslag 2: Ændring af §8. 

 

Nuværende ordlyd: 

De sportslige arrangementer ledes af et spilleudvalg bestående af spilleudvalgsformand og en hold-

leder for hvert af de tilmeldte hold til holdturneringen for såvel damer som herrer. 

Bestyrelsen fastsætter indholdet af spilleudvalgets opgaver. 

 

Ændres til 

De sportslige arrangementer ledes af et spilleudvalg bestående af en holdleder for hver af de til-

meldte hold for såvel damer som herrer. Holdlederne kan, når bestyrelsen finder det hensigtsmæs-

sigt, deltage på bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen fastsætter indholdet af spilleudvalgets opgaver. 

 


