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FORVIN NYHEDSBREV 2019-03

Mere information om generalforsamling

Som nævnt i indkaldelsen fra 2. februar afholdes ordinær

generalforsamling onsdag den 27. februar kl. 18. Det foregår i

mødelokalet OASEN i kontorbygningen SOHO som ligger i

Kødbyen, Flæsketorvet 68, København V. Det er 5 minutters

gåafstand fra Københavns Hovedbanegård.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Hans Skjerning
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2. Formandens beretning og godkendelse Punkterne 2 og 3

behandles samlet ved gennemgang og godkendelse af

årsrapport.

3. Fremlæggelse af regnskab for godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent Foreslås uændret til 500 DKK +

moms for 2019

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor Kjeld Christiansen, Jan

Christensen og Kim Backe er på valg. Kim ønsker ikke

genvalg. Det gør Kjeld og Jan. Vi hører gerne hvis der

er kandidater til bestyrelsen. Carsten Kramer forslås som

suppleant og Gert Carl foreslås som revisor

6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra

medlemmerne. Bestyrelsen fremsætter ikke selv forslag.

7. Eventuelt

Årsrapporten for 2018 kan du se her

Og så er der vinsmagning umiddelbart

efter generalforsamlingen

Der bliver en tapas servering eftergeneralforsamlingen og her vil der være muligehd for

at smage nogle vine fra de deltagende medlemmer. Det bliver ikke kedeligt.
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Vi glæder os til at se jer der er nogle få ekstra pladser

Copyright © 2019 Foreningen af Danske Vinimportører, All rights reserved.
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