Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling
fredag den 7. marts 2014 kl. 13
Vester Skerninge Kro - Krovej 9 - 5762 Vester Skerninge

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år
6. Indkomne forslag:
Uffe Steen-Nielsen forslår at:

ændringer til Tækkevejledningen, store som små, skal vedtages på en
generalforsamling
 ændringsforslag kan stilles til bestyrelsen inden en fastsat dato
 bestyrelsen udarbejder de officielle ændringer
 ændringerne sendes ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen
 ændringerne kan vedtages eller afvises efter en afstemning på
generalforsamlingen
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fremlæggelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingent
og indskud
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Fastsættelse af diæter og honorar
Eventuelt

Ad pkt. 8
Henrik Henriksen er på valg - modtager genvalg
Jens Carl Kuno Nielsen er på valg - modtager genvalg
Brian Randrup er på valg - modtager genvalg
Ad pkt. 9
Finn Guld og Per Keis er på valg – modtager genvalg
Ad pkt. 10
Brian Randrup er på valg – modtager genvalg
Ad pkt. 11
Revisorsuppleant Kim Hansen er på valg – modtager genvalg
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Vedtægtsbestemmelser for Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling jf. § 8:
Dansk Tækkemandslaugs vedtægter § 8 om generalforsamling:
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed


Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har møde- og taleret



Hvert medlem (firma) har én stemme



Der kan ikke stemmes ved fuldmagt



Bestyrelsen kan give ikke-medlemmer taleret på generalforsamlingen



Generalforsamlingen afholdes hvert år senest den 20. marts og indkaldelse skal
indeholde dagsorden og ske skriftligt med 21 dages varsel



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen



Forslagene sendes til medlemmerne senest 3 dage inden generalforsamlingen.



Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede deltagere. Afstemning afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt
er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed



Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem
forlanger skriftlig afstemning



Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af
medlemmerne er til stede og mindst 3/4 stemmer herfor. Eventuelle
vedtægtsændringer skal være i overensstemmelse med Dansk Byggeri og
Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter



Er en generalforsamling i relation til lovændringer ikke beslutningsdygtig skal
der indvarsles en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset
de fremmødte medlemmers antal



Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær
generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske
skriftlig med mindst 14 dages varsel og kan ikke ske samtidig med indkaldelse
til den ordinære generalforsamling



Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller når mindst
10 % af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af
forhandlingsemne

Associerede medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemme- og valgret.
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