Kære medlemmer af Foreningen Garantløkken
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 28. marts 2017 i Løkken Action
House.
Da pengekassen næsten er tom, og vi desværre heller ikke har noget nyt at oplyse om i forhold til
nyhedsbrevet udsendt lige før jul, er det her blot en ren proforma-indkaldelse.
Den ordinære generalforsamling skal vi jo indkalde til ifølge vedtægterne, og bestyrelsens
beretning, der ikke vil indeholde andet, end hvad vi sendte i nyhedsbrevet før jul, vil selvfølgelige
blive offentliggjort på hjemmesiden efterfølgende sammen med regnskab og referat, som det sig
hør og bør.
Alt det vil vi gentage til den ekstraordinære generalforsamling sammen med resultatet af
formalitetsproceduren den 28. marts 2017.
Ekstraordinær generalforsamling forventer vi at kunne indkalde til i løbet af april eller maj.
Vi vil derfor stærkt opfordre til ikke at møde til denne ordinære generalforsamling, men gerne til
den ekstraordinære generalforsamling, som vil blive afholdt hurtigst muligt, efter at der afholdt
formalitetsprocedure den 28. marts 2017.
Foreningen har også kun råd til at holde en generalforsamling, og de penge vil blive gemt til den
ekstraordinære.
Man er selvfølelig velkommen, men vi vil som sagt ikke være i stand til at belyse vores sag bedre
eller mere, end vi har gjort i sidste nyhedsbrev fra december 2016. Hvis nogen vil komme alligevel,
skal vi bede om jeres tilmelding senest den 20. marts kl. 24.
Generalforsamlingen vil blive gennemført med de punkter, der minimum kræves i vedtægterne,
hvilket vil ske ganske kort.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Godkendelse af regnskab
4) Fastsættelse af et eventuelt kontingent
Bestyrelsen foreslår 100 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med
driften.
5) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Hans Tordal Mortensen og Erik Langbak er på valg i år, og begge
modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår Anders Thomasen som suppleant.
6) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Andreas Vestermark som revisor.
7) Eventuelt
Venlig hilsen
Bestyrelsen

