GEOGRAFISK HAVES VENNER

28. januar 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling søndag den 4. marts 2018 kl. 14.30
I Brændkærkirkens mødelokale, Agtrupvej 114, Kolding.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning

3.

Regnskab

4.

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 11. februar)
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Ændring af §3
Nuværende tekst:
"Som medlem kan optages alle, der støtter foreningens formål.
Typer af medlemskab og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
Hvert medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling.
Kontingentperioden er fra 1. maj til 30. april det følgende år.
Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse eller kontingentrestance."
Foreslås ændret til:
" Som medlem kan optages alle, der støtter foreningens formål.
Medlemskontingentet består af summen af 1) prisen for et årskort, der fastsættes af
Geografisk Have, samt 2) et kontingent til foreningen. Kontingentet til foreningen fastsættes
af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentperioden er kalenderåret.
Hvert medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling.
Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse eller kontingentrestance."
Ændring af §6 - sidste afsnit
Nuværende tekst:
" Bestyrelsen kan frigive beløb af GHV’s formue til støtte for GH´s formål - fortrinsvis til
nyanlæg, nyanskaffelser og større renoveringer - i overensstemmelse med planer og
prioriteringer fastlagt af bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have. "

Foreslås tilføjet:
"Bestyrelsen kan beslutte, at formuen helt eller delvist overføres til en mellemregningskonto,
såfremt Geografisk Have opretter en sådan, der udelukkende anvendes til at modtage
overførsler fra Geografisk Haves Venner og til udgifter i overensstemmelse med ovenstående
formål. I givet fald orienteres GHV´s bestyrelse mindst én gang årligt om anvendelsen af
mellemregningskontoen" .
5.

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
- på valg er:

Hans Jørn Anhøj (modtager ikke genvalg)
Jonna Ingvertsen (modtager ikke genvalg)
Karen Sloth Christensen
Villy Juknelis

Suppleanter:
Der skal nyvælges 1 suppleant. (Valgperiode 2 år)
6.

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
revisor
revisorsuppleant

7.

Annelise Jensen
Kaj Vahlkvist

Fastsættelse af kontingent.
Under forudsætning af, at bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §3 er godkendt,
foreslås kontingentet til foreningen for 2018 og 2019 fastsat til:
(Inkl. pris for årskort)
Voksen (18 - 65 år)
Voksen + ledsager
Dobbelt (2 voksne)
Pensionister (fyldt 65 år)

8.

Eventuelt

60 kr.
60 kr.
60 kr.
60 kr.

(260 kr.)
(360 kr.)
(360 kr.)
(185 kr.)

