GRAB indkalder til ordinær generalforsamling
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening afholder den ordinære generalforsamling
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 på Trekronerskolen, Trekroner Allé 1,
4000 Roskilde.
Generalforsamlingen foregår i hallen cafeteria.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Dirigent konstaterer generalforsamling for lovligt indkaldt i h.t.
§12.1
Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i marts måned i
Roskilde.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal altid mindst
offentliggøres i Tidsskrift for Biavl én måned før afholdelse af
generalforsamlingen med angivelse af tidspunkt og sted.
§12.2
Årsregnskabet og bestyrelsens forslag til budget for det
kommende drifts år og eventuelle indkomne forslag skal
bekendtgøres i Honning Magasinets februar nr. før
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
Formand Hans Janstrup fremlægger bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår uændret honorar.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplan.
Formand Hans Janstrup fremlægger bestyrelsens visioner samt
handlingsplan.

6. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen har fremsat 4 forslag til vedtægtsændringer.
Ændringerne fremlægges og begrundes.
b. Bestyrelsen har arbejdet med en udvidelse af klubhuset. Bestyrelsen
beder om generalforsamlingens holdning til om vi skal fortsætte
eller ændre planer.
7. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Budgetforslag for indeværende regnskabsår fremlægges.
8. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet til GRAB ændres fra 175,- kr. til 195,kr. + kontingent til DBF på 710,- kr., i alt 905,- kr.
9. Valg af:
a. Bestyrelse.
På valg er Michall Cadovius og Sten Legène, begge vil gerne modtage
genvalg.
b. Suppleant.
Bestyrelsen foreslår Ove Olsen.
c. Revisorer.
På valg er Per Kristiansen som ikke ønsker at modtage genvalg.
Bestyrelsen forslår Bjørn Kallenbach.
10. Eventuelt.
Der er fællesspisning kl. 18.00, for de der ønsker at deltage, derefter
generalforsamling. Menuen står på forloren skildpadde med 1 æg eller gule
ærter. Dertil serveres en øl eller en vand + en snaps. Pris 100,- kr.
Tilmelding til spisning skal ske til Ralf Kristiansen, ralf33@live.dk / 22269832
senest den 10.3.2017.

P.b.v Hans Janstrup

