Harlev, den
Kaj Würtz, Florasvej 23, 8462 Harlev J

Indkaldelse til generalforsamling
i DASOM
Lørdag den 1. april 2017 kl. 11,00 til ca. 16,00
Generalforsamlingen afholdes I Fælleshuset, Falkevænget 1, 8370 Hadsten
Ved ankomst er der en kop kaffe. DASOM er senere vært med en lettere frokost.
Der gives tilskud til kørsel med kr. 50,- pr. person.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af mødedirigent
Valg af 1 mødesekretær
Valg af stemmeudvalg på 2 personer
Bestyrelsens beretning
Musikudvalgets beretning
Årsregnskaber fremlægges til godkendelse
Vedtagelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a) formand (er på valg)
b) kasserer
c) Sekretær
d) 2 bestyrelsesmedlemmer. (Kaj er på valg)
e) Valg af 2 suppleanter
f) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
g) Valg af musikudvalg på 3 personer
h) Valg af suppleant til musikudvalg
10) Drøftelse af fremtidige aktiviteter
11) Eventuelt.
Kopi af regnskaber for 2017 fremsendes midt i marts 2017.
Forslag fra korene, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Kaj Würtz på mail
kkw4711@gmail.com, senest den 20. februar 2017..
Generalforsamlingen er åben for alle DASOMs medlemmer, men kun 1 repræsentant fra hvert
kor/orkester har stemmeret. Alle tilstedeværende har taleret og er valgbare til tillidsposter.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Kaj Würtz på mail kkw4711@gmail.com
Den 20. februar 2017

Husk at anføre hvem der er delegeret.
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsens beretning, regnskaber og referat fra generalforsamlingen
kunne læses på DASOMs hjemmeside.
Der kan indsendes indstilling til årets kor. Kriterierne herfor er, at det skal være et kor, der har
været med til at udbrede sangerlysten og gjort et stykke arbejde for DASOM.
Ved indstilling skal den/de der kommer med indstilling komme med en begrundet indstilling, der
skal sendes til bestyrelsen, (kkw4711@gmail.com) som vil behandle indstillingen.
DASOMs bestyrelse har den endelige afgørelse til indstillingen.
Husk at det er korene, der skal komme med forslag til bestyrelsesmedlemmer. På
generalforsamlingen i 2016 blev vor kasserer valgt for en 2 årig periode. Hun meddelte samtidig, at
det var sidste gang hun ønskede genvalg.
Det samme gælder for musikudvalget, da Bente og Kjeld på sidste generalforsamling meddelte, at
de sluttede efter stævnet, altså skal I komme med forslag til 2 musikudvalgsmedlemmer til denne
generalforsamling.
Begynd derfor allerede nu at finde nye medlemmer til posterne.
Med sangerhilsen
Kaj Würtz

