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Herlev Country Dance Club 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i HCDC 

søndag d. 11. oktober 2020, kl. 12.00 

i Hjortespring Foreningshus 

Gammel Klausdalsbrovej 444, Herlev 

Offentlig transport 
Ringbusserne 167 og 168 fra Herlev St. – Bus 165 fra Herlev St. – Bus 42 fra Nørreport og Ballerup St. 

 

med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretninger 

5. Forelæggelse af regnskab 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 6 stk. 13 ændres fra: 

”Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et 
yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen”   

til: 

”Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer” 

8. Valg til bestyrelsen 

a. Formand – Bernadette Hansen (modtager genvalg) 

b. Kasserer – Erik Laursen (ikke på valg) 

c. Bestyrelsesmedlemmer: 

• Pia Radmer (ikke på valg) 

• Jytte Jensen (modtager genvalg) 

• Vibeke Rønn Christensen (modtager genvalg) 

d. 3 bestyrelsessuppleanter: 

• Marianne Radmer Fleischer (modtager genvalg) 

• Merle L. Matthiesen (modtager ikke genvalg) 

• Vagn Nielsen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af: 

a. Revisor – Vibeke Hastrup (modtager genvalg) 

b. Revisorsuppleant – posten er p.t. ubesat 

10. Eventuelt 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 

forinden generalforsamlingens afholdelse. 

Regnskab og budget vil kunne rekvireres via mail til merle@hcdc.dk 1 uge før general-

forsamlingen. 

Vedr. valg til poster: Bestyrelsen har vedtaget:  I tilfælde af at en person modtager genvalg, 

stemmes der kun om den plads. Hvis flere poster skal nybesættes, stemmes der som gruppe, 

hvis der er flere der stiller op, end der er pladser (kampvalg). Kampvalg skal være skriftligt. 

Stemme-/taleret på generalforsamlingen kræver, at du har betalt dit kontingent. 

Bemærk, at der vil være mulighed for en vand/øl. 

Der er ikke krav om tilmelding, men af hensyn til det praktiske – fx må vi max. være 31 i lokalet – vil det 

det være en hjælp, hvis du tilmelder dig på hjemmesiden under event. 

mailto:merle@hcdc.dk

