Socialdemokratiet i
Kalundborg

Kære medlemmer af Socialdemokratiet i Kalundborg
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Socialdemokratiet i
Kalundborg. Den afholdes søndag den 24. februar 2019 i 3F’s lokaler på
Nytorv i Kalundborg.
Vi starter med dagsordenen kl. 10.00, og forventer at starte spisningen kl.
12.30
Hvis du ønsker at deltage i spisningen, skal du kontakte Flemming på mail
eller telefon: Mobil: 5190 6070 eller på email: gede@ka-net.dk senest den
20. februar 2019.
Vi gør opmærksom på, at man først har stemmeret, når kontingentet er
betalt.

Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de
sendes til formanden, så de er fremme snarest og senest 4 dage før
generalforsamlingen. (20. februar).
Forslag sendes til: tinbec@gmail.com eller pr. brev til
Tina Beck-Nilsson, Snæbumgårdsvej 2, 4270 Høng

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil møde frem og deltage i
debatten.
Bestyrelsen byder alle velkommen.
Tina Beck-Nilsson
Formand
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Dagsorden:
Ordinær generalforsamling For
Socialdemokratiet i Kalundborg
i 3F´s lokaler, Nytorv 8, 4400 Kalundborg.
søndag den 24. februar 2019
Vi starter med dagsordenen kl. 10.00

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår: Arne Jensen
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Valg af stemmeudvalg. Der skal vælges 2 personer

7. Beretninger:

a) Bestyrelsens beretning ved Tina Beck-Nilsson
b) Beretning fra Folketinget ved Rasmus Horn Langhoff, MF
c) Beretning fra Regionen ved Kirsten Rask
d) KB-gruppens beretning ved gruppeformanden Gunver Jensen
e) Beretning ved formanden for AOF

8. Foreningens regnskab ved kasserer Flemming Bjerring Gede
9. Indkomne forslag
10. Valg af bestyrelse
a) Valg af formand, valget gælder for 2 år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Tina Beck-Nilsson
b) Valg af medlemsansvarlig, valget gælder for 2 år.
Bestyrelsen foreslår Gitte Nordbo Keller
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c) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Arne Jensen modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår:
•

Svend Aage Berg er på valg og ønsker at genopstille

•

Lars Mortensen er på valg og ønsker at genopstille

•

Nikolaj Vad ønsker at opstille

Valg af bestyrelsessuppleanter vælges for et år
Bestyrelsen foreslår
•

Elvyra Riis-Olsen

•

Svend-Erik Toepfer Nyhuus

11. Øvrige valg
a) Revisor for 2 år
Thomas Bucka-Christensen modtager genvalg
b) Revisorsuppleanter for 1 år:
Bestyrelsen foreslår:
Gunver Jensen modtager genvalg
Kurt Jørgensen modtager genvalg
c) Folketingskandidat for 1 år
Rasmus Horn Langhoff. Bestyrelsen foreslår genvalg
d) 6 delegerede til Regions- og kredsrepræsentantskabsmøder
Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede
e) Valg af 3 kongresdelegerede
Bestyrelsen foreslår i prioriteret rækkefølge:
Formand, kasserer, næstformand
Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at udpege suppleanter

12. Eventuelt
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