Nordjysk Pilgrimsforening
Generalforsamling 2018 Lørdag 3/3 kl. 14.00
- en del af PILGRIMSDAGEN, som begynder kl. 9.00.

Kære medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening.
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 3. marts 2017 kl. 14.00 i Nørre Uttrup Kirke
Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby
Det er vigtigt, at du kommer og er med i samtalen om foreningens fremtid. Desuden er det hyggeligt at
mødes, og i løbet af dagens øvrige program vil vi alle blive klogere på pilgrimsarbejde hos os selv og vore
venner.
Har du forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal du senest den 17/2 2018 sende det til
bestyrelsen: pilgrimnord@gmail.com. De vil blive lagt på hjemmesiden: www.pilgrim-nordjylland.dk senest
den 24/2 2018 sammen med regnskabet og evt. andre bilag til dagsordenen.
(jfr. vedtægterne § 5.4: Forslag fra medlemmer, der ikke fremgår af den udsendte dagsorden, og som ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til foreningens bestyrelse senest 2 uger før
generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen på foreningens hjemmeside senest 1 uge før
generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være fremsat af mindst tre navngivne, stemmeberettigede medlemmer af
foreningen.)

I overensstemmelse med vedtægterne ser dagsordenen således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning for 2017 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab for 2017 til godkendelse.
5. Forslag
5.1 Bestyrelsens forslag.
5.2 Evt. indkomne forslag.
6. Handleplan for det kommende år.
7. Budget for det kommende år.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg Else Skak Jensen (modtager ikke genvalg) Charlott Sams (er udmeldt af foreningen)
2. Valg af revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Lars M. Jensen modtager valg.
10. Eventuelt (Ingen beslutninger).
------------------------------------------------------------------------------------- HUSK: Generalforsamlingen er en del af PILGRIMSDAGEN i Nørre Uttrup Kirke
Hele dagens program følger med denne indkaldelse.
Tilmelding til pilgrimsdagen: Se vedlagte program for dagen. Der er ikke tilmelding, hvis man kun vil
deltage i generalforsamlingen. Så betaler man på stedet kr. 25.- for kaffebordet. Følg i øvrigt med på
hjemmesiden: www.pilgrim-nordjylland.dk FRED OG ALT GODT! Nordjysk Pilgrimsforening Bestyrelsen
Aalborg d. 17. januar 2018

