Generalforsamling
og
efterfølgende spændende foredrag
med Christian Bitz
indkalder herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag d. 07. marts 2016 kl. 18.00
på hotel Nyborg Strand i Nyborg.
Der vil være et let traktement under
generalforsamlingen.
Det er nødvendigt at tilmelde sig traktementet,
hvilket skal ske på opslag i motionscentret
senest fredag d. 04. marts 2016.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
p.b.v.
Ole Molbo
Formand

”Luk munden og let røven”
Et foredrag om kost og livsstil.

Elefanten har været så heldig at få en af de mest kendte og respekterede
foredragsholdere til at komme og inspirere medlemmerne denne aften.
De fleste kender nok Christian fra TV, hvor han gennem flere år har medvirket i TVprogrammet ”Go´morgen Danmark på TV 2 og vært på madmagasinet Bitz & Frisk.
Desuden var han vært/ekspert på udsendelsen ”Danmarks største kur” med flere end
150.000 tilmeldte.
Christian Bitz er uddannet cand.scient i human ernæring fra Københavns Universitet og
har udgivet flere bøger om ernæring og sundhed, og i dag arbejder han som
forskningschef på Herlev Hospital.
Christian Bitz har en klar mission: at gøre Danmark sundere – på den realistiske måde.
Sundhed skal smage og føles fantastisk og ikke baseres på hokus-pokus-helse og dårlig
samvittighed. Det handler kort og godt om, at give danskerne lyst til at leve lidt sundere.
Christian Bitz har tidligere været fotomodel hos Unique Models.

Generalforsamlingens dagsorden:
I. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab – budget.
5. Kontingent fastsættelse.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
7 a: Valg af formand. Ole Molbo modtager genvalg.
7 b: Valg af bestyrelsesmedlemmer, Jan Jessen og Monica
Nielsen som begge modtager genvalg.
7 c: Ekstraordinært valg af kasserer, idet den nuværende
kasserer ønsker at trække sig (valg for 1 år)
8. Valg af bestyrelsessuppleanter, Gabriel Andersen og Niels
Overgaard som begge modtager genvalg.
9. Valg af 2 kritiske revisorer.
10. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. '6, skal skriftligt
indgives til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
Bestyrelsen.

