Generalforsamling
og
efterfølgende spændende foredrag
med Chris MacDonald
indkalder herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag d. 06. marts 2017 kl. 18.00
på hotel Nyborg Strand i Nyborg.

Der vil være et let traktement under
Generalforsamlingen incl. Øl, vand og kaffe.

Tilmelding til spisning sker på vedlagte liste i centret senest den 20. februar 2017.
Tilmeldingerne til spisning er bindende, og med baggrund i, at der ved sidste års generalforsamling var
ca. 40 tilmeldte der ikke kom til arrangementet (udgift over kr. 5.000) har bestyrelsen set sig nødsaget
til at pålægge tilmeldte, der udebliver, en egenbetaling på kr. 50.

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

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 kasserer. Lis Rasmussen modtager genvalg.
7 b: Valg af bestyrelsesmedlemmer, Kim Hedegaard modtager genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter, Gabriel Andersen og Niels
Overgaard som begge modtager genvalg.
9. Valg af 2 kritiske revisorer Preben Larsen og Bente Clement som begge modtager genvalg.
10. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. '6, skal skriftligt
indgives til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag offentliggøres på centrets opslagstavle senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ad. Punkt 6.
Bestyrelsen forslag til vedtægtsændring.
Vedtægternes paragraf 4 foreslås ændret til: medlemsskab i klubben opnås ved henvendelse i
receptionen Nyborg Idræts- og Fritidscenter.
Her opgives navn, adresse og fødselsdato, ligesom der afgives et fingeraftryk der sammen med en
chip i et armbånd giver adgang til motionscentret og de tilhørende værdiskabe.
Ved medlemsskab accepterer man og giver samtykke til at fingeraftrykket anvendes alene i forbindelse
med adgangskontrol til centret. Der kan opnås medlemsskab for 1, 3 eller 12 mdr.
Benyttelse af motionscentret uden medlemsskab, kan ske ved køb af dagsbillet eller 12 turs kort i
receptionen, eller ved betaling via mobil pay (uden for receptionens åbningstid).
Det udleverede armbånd skal altid bæres eller medbringes synligt i centret.
Der gennemføres lejlighedsvis adgangskontrol i motionscentret. Benyttelse af motionscentret uden
medlemsskab eller uden forudgående betaling (gratist) medfører karantæne i minimum 3 mdr.
Denne sanktion pålægges også personer, som medvirker til, at gratister får adgang til centret.
Ændringer i paragraf 4 er alene en tilpasning af vedtægter til det nuværende betalingssystem .

Vel mødt
Bestyrelsen.

