Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Helios Teatrets Biograf
Lørdag den 24. marts kl. 14.00 i mødelokalet 1. sal.

Indkaldelse

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling jf. §
5 i vedtægterne, som kan ses på Helios hjemmeside.
Dagsorden jf. vedtægternes § 5
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens
beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med
revisionspåtegning til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for
indeværende regnskabsår.
5. Forslag til kontingent til
godkendelse.
6. Medlemsfordele til godkendelse.
7. Indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse.
10. Valg af revisor/ revisorer.
11. Evt. valg af revisorsuppleanter.
12. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer efter

dagsorden punkt 4 og inden punkt 7:
§ 2 Formål (original tekst)
Ændringsforslag til §2 Formål

2.1. Foreningens formål er at drive biografdelen af
Helios Teatret.
2.1 Foreningens primære formål er at drive
biografdelen af Helios Teatret.
2.2. Foreningen kan derudover påtage sig
driftsmæssigt ansvar og udføre driftsmæssige
opgaver i Helios Teatret.

§ 5 stk. 5.3 (original tekst)

2.3. Endelig kan foreningen afholde andre
arrangementer i Helios Teatret af audiovisuel
karakter.
5.3 Medlemmer stemmer ved personligt fremmøde.
Hvert medlem har en stemme.

Ændringsforslag til § 5 stk. 5.3

5.3 Medlemmer stemmer ved personligt fremmøde.
Hvert medlem har en stemme.
Man er stemmeberettiget, når man har betalt
Kontingent for indeværende år.

§ 5 punkt 5.7 stk 5 (original tekst)

Forslag til kontingent for det indeværende år til
godkendelse

Ændringsforslag til punkt 5.7 stk 5
(dette forslag bortfalder hvis foregående
ikke godkendes)

Forslag til kontingent til det kommende år til
godkendelse

Andre forhold der skal stemmes om
Tilføjelse til afstemning (Dette punkt
bortfalder hvis ovenstående
ændringsforslag ikke godkendes)

Der vedtages kontingent for 2019

§ 5.7.8 – 5.7.10 Valg

4 medlemmer er på valg. De 3 ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen 4 medlemmer

Peter S. Holm
Dorrit Jensen
Kaj Foged
Formand Lars Kensmark ønsker genvalg
Bestyrelsen har aktivt indhentet og annonceret i

2 suppleanter

nyhedsbrev efter kandidater til bestyrelsen.

Revisor og revisorsuppleant
§ 7 Indkomne forslag fremsendes senest
16. marts.

til formand Lars Kensmark.
l.kensmark@heliosteatret.dk

VELKOMMEN
Bestyrelsen v/formand Lars Kensmark

