
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     3. oktober 
27. september 2020 

                    24. oktober 

 Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling lørdag, den 31. oktober 2020, kl. 12.00 

i Kalbyris-Salen, v/ Garderstuen, Næstved Hjemmeværnsgård, Skyttemarksvej 200, Kalbyris, 4700 

Næstved. 

PS:   SPISNINGEN  STARTER CA. KL. 12.15 efterfulgt af nedenstående dagsorden fra ca. kl. 13.30. 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamlingen åbnes. 

2. Valg af stemmetællere  (2 personer). 

3. Valg af dirigent. 

4. Beretning ved formanden. 

5. Fremlæggelse af regnskabet. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Beretning fra Skyttelauget. 

8. Beretning fra diverse udvalg. 

9. Indkomne forslag. 

10. Valg: 

a) Valg af formand – 2 år (Erik O. Harder Mikkelsen - modtager genvalg).  

b) Valg af kasserer – 1 år (fungerende, Finn B. Hansen – modtager ikke valg). 

c) Valg af registrator – 1 år (p.t. ingen grundet dødsfald). 

d) Valg af sekretær – 2 år (Kristian Rasmussen – modtager genvalg). 

e) Valg af bestyrelsessuppleant  – 1 år (Arne Jørgen Nielsen  – modtager genvalg). 

f) Valg af revisor – 2 år ( Jørgen Larsen – modtager genvalg). 

g) Valg af revisorsuppleant – 1 år (Peter Søgaard – modtager genvalg). 

h) Valg af medlemmer til Skyttelauget: 

1. 2 år (Arne Jørgen Nielsen – modtager genvalg). 

2. 2 år (p.t. ingen grundet dødsfald). 

i)       Valg af suppleant til Skyttelauget – 1 år (Kim Belmark – modtager ikke genvalg). 

             11. Eventuelt. 

 

Kl. 12.15 starter vi med spisningen bestående af sildemad, Enebærgryde m/kartoffelmos efterfulgt af 

kaffe m/kage til en pris af kr. 125,- pr. person. Drikkevare er for egen regning.  Under selve 

generalforsamlingen serveres kaffe. 

 

Tilmelding til spisning  er bindende og sker ved henvendelse til formanden Erik O. Harder Mik-

kelsen, tlf. 40 15 18 24 senest mandag, den 23.oktober 2020 (aften). Dette af hensyn til bestilling af 

maden! 

 

PS:  GARDERPIGERNE  ER  VELKOMMEN. 

 

PS:  Såfremt du måtte have et årstegn til gode, bedes du meddele dette ved tilmeldingen. 

 

  HUSK!  Foreningsemblem og hæderstegn bæres. 

      Med garder hilsen

       BESTYRELSEN 

Sydsjællands Garderforening 
Helgesvej 99, Gelsted 

4160 Herlufmagle 


