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Foreningen EMANUEL  
 

 
 

DAGSORDEN til generalforsamling 2019 i Foreningen EMANUEL 
 
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 13:00 i Sejl- og Motorbådsklubben Grønsunds klubhus, Jernbanestien, 
4850 Stubbekøbing.  Se også indbydelsen til generalforsamlingen.                                                                                                                         

1. Valg af dirigent  

 
Forslag fremsættes på generalforsamlingen. 

2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Egon Hansen. 
 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

4. Opgørelse af stemmeberettigede I generalforsamlingen har medlemmer uden 
kontingentrestance møde-, tale- og stemmeret. 
 

5. Bestyrelsens beretning Mundtlig beretning forelægges 
generalforsamlingen.  
Nyhedsbrevene siden sidste generalforsamling 
erstatter en skriftlig beretning. 
 

6. Godkendelse af regnskab Det reviderede regnskab fremlægges på 
generalforsamlingen og vil inden da kunne findes på 
foreningens hjemmeside. 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
     
 

Medlemmerne kan indsende forslag til bestyrelsen 
senest den 9. februar 2019. Disse vil inden 
generalforsamlingen være tilgængelige på 
foreningens hjemmeside. 
 

8. Fremlæggelse af budget for 2019 Bestyrelsens budgetforslag for 2019 fremgår af det 
reviderede regnskab for 2018 jf. pkt. 6 
 

9. Fastsættelse af kontingent for 
     - personlige medlemmer 
     - foreninger, institutioner, firmaer o. lign. 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent pr. år: 
- Personlige medlemmer <= 3 år, kr. 0,00 
- Personlige medlemmer >= 4 år - <= 11 år, kr. 

100 
- Personlige medlemmer >= 12 år, kr. 200,- 
- Foreninger og virksomheder, kr. 1.500,-  

Satserne gælder fra 2019. 



 

Side 2 af 2 
 

Dagsordenen er udsendt pr. e-mail til alle medlemmer den 26. januar 2019 i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 
 

 
10. Valg af bestyrelse og revision jf. vedtægternes                                 
§ 6. 
 
På valg er: 
 
Kasserer Egon Hansen (for 2 år) 
 
 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: 
Helle Bonde Knudsen 
 
 
Anders Bruun afgår midt i valgperioden 
(konstitueret næstformand). 
 
Suppleanterne for 1 år: 
Belle Westrup (1. suppleant) 
Susan Zimmermann (2. suppleant) 
 
 
Revisor: 
Jens Green, Registreret revisor, Nakskov (for 1 år) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kasserer: Bestyrelsen foreslår Egon Hansen, 
Holbæk, der modtager genvalg. 
 
Bestyrelsesmedlem:  
Bestyrelsen foreslår Helle Bonde Knudsen, 
København SV, der modtager genvalg 
 
Ole Stangerup, Nakskov, modtager valg for 1 år. 
 
 
Suppleanterne: 
Belle og Susan modtager ikke genvalg. 
 
 
 
Revisor: 
Bestyrelsen foreslår Jens Green, Registreret 
revisor, Nakskov 
 

11. Eventuelt  
 
 

 

 


