Indkaldelse til DZA Generalforsamling for 2019 mandag den 21.12.
2020 kl. 17.00
Sted: Google Meet videomøde – invitation til medlemmer udsendt på mail og Facebook
Kære DZA medlem,
Du inviteres hermed til DZA generalforsamling mandag d. 21.12.2020 kl. 17.00.
Generalforsamlingen finder sted på Google Meet videomøde. Adgang til mødet fås ved at trykke på
linket herunder fra en PC eller smartphone:
https://meet.google.com/dxz-mtxc-kvj.
Alle browsere virker, men Googles Crome-browser giver lidt flere valgmuligheder. Der er ikke brug
for at tilmelde sig, men ALLE medlemmer opfordres kraftigt til at deltage, eventuelt med en forælder.
Ønske om taletid markeres med håndsoprækning som ved fysisk møde, hvorefter dirigenten
overdrager ordet.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Ved behov for hemmelig afstemning afgives skriftligt svar
kun til dirigenten i chatten, hvor man skal vælge dirigenten til.’
Dagsorden længere nede.
NB! 2021 bliver et travlt år med VM på Furesøen. Vi opfordrer derfor forældre til at melde sig til at
hjælpe DZA og blive DZA bestyrelsesmedlem eller suppleant, DZA supporter med et par timers hjælp i
året der kommer.

Dagsorden
- DZA Generalforsamling for 2019, mandag den 21.12. 2020 kl. 17.00
Agenda til Generalforsamlingen jf. vedtægternes § 8
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Ændringer af vedtægter mht. ny rangliste struktur.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af en revisor samt en revisorsuppleant.
Eventuelt.

Referent: Niels Vinding

1.

Valg af dirigent
- Bestyrelsen indstiller Anne Hopmann

2.

Bestyrelsen beretning
Se DZA Årsberetning for 2019.

3.

Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

4.

Behandling af indkommende forslag
Forslag til behandling skal indsendes skriftligt til bestyrelsen to uger før generalforsamlingen jf.
vedtægterne §8.1.4

5.

Tilføjelse til vedtægter DZA

6.

Fastlæggelses af næste års kontingent
Der blev diskuteret kontingent og det blev fastlagt til 650 dkr. for år 2019.

7.

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor
Bo Jarvig (Kaløvig) (Genopstiller)
Nina Fabrin, Næstformand (YF) (Genopstiller)
Niels Vinding, Formand (YF) (Genopstiller)
Ole Moth Madsen (Skive) (Opstiller)
Mads Have Nielsen (Genopstiller)
Kurt Rasmussen (Afgående)
Suppleant: - (-)
Kommunikation & Markedsføring: Anne Hopmann
Kasserer: Jacob Dannefer
Revisor:

8. Evt.

