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Skovlunde, 15. marts 2021 

 

Indkaldelse til PLØKS generalforsamling 2021 
 
 
Kære medlem af ”PLØKS - Skovlunde Klatreklub” 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i PLØKS onsdag den 5. maj 2021, kl. 19. 
Dette er mere end 2 måneder senere end defineret i vores vedtægter, men jf. den besked der er sendt 
til alle medlemmer i januar, så har Corona betydet, at vi ikke kunne mødes fysisk, hvorfor 
bestyrelsen valgte at udskyde generalforsamlingen. Vi har et håb om, at generalforsamlingen d. 5. 
maj enten kan holdes i klubbens lokaler – alternativt afhængigt af vejrlig så udenfor. Alt afhænger 
naturligvis af de til den tid gældende regler mht. forsamlingsforbud. Det kan derfor blive 
nødvendigt at udskyde generalforsamlingen yderligere. 
 
På generalforsamlingen vil den dagsorden, der er opstillet herunder, blive behandlet. Der vil være 
kaffe, te og kage. 
 
Generalforsamlingen er PLØKS højeste myndighed og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at 
deltage. 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden, altså Per Thellersen, i hænde senest 14 dage 
før, hvilket vil sige onsdag den 21. april. Forslagene kan sendes på e-mail til per@ploeks.dk 
(foretrækkes) eller afleveres til Per i klubben.  
 
Vær opmærksom på, at forslagene vil blive behandlet som de er formuleret; er forslaget eller dele af 
det formuleret uhensigtsmæssigt, kan hele forslaget blive forkastet af den grund selv om 
generalforsamlingen er enig i intentionen med forslaget.  

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab  
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
7. Fremlæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år. 
8. Valg af bestyrelse jf. § 5.5. 
9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for 

juniorrepræsentanten. 
10. Eventuelt. 
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Ang. punkt 3 og 6 er regnskabet for 2020 og budget for 2021 medsendt denne indkaldelse.  
 
Ang. punkt 8 er følgende på valg i år:  

a) Næstformand, som vælges for to år (Mads Thygesen genopstiller) 
b) Kasserer, som vælges for to år (Thomas Rosenberg genopstiller) 
c) 1 bestyrelsesmedlem som vælges for to år (Dennis Waldemar genopstiller) 
d) En juniorrepræsentant, som vælges for et år  

 
Ang. punkt 9 er følgende på valg hvert år: 

a) Revisor  
b) Revisorsuppleant  
c) Bestyrelsessuppleant (Jens Peter Hansen genopstiller) 
d) Suppleant for juniorrepræsentant  

 
Selv om der er kandidater til posterne, er andre naturligvis velkomne til at stille op. 
 
Der kan ikke vedtages noget under punktet ”Eventuelt”, men udelukkende informeres eller 
diskuteres. 
 
Læs gerne klubbens vedtægter på hjemmesiden inden generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen plejer desuden at byde på konstruktive diskussioner. Vel mødt! 
 
På vegne af bestyrelsen;  
 
Venlig hilsen 
- Per Thellersen, formand 
 
 
 


