Kære rhodovenner,
Så prøver vi igen. Denne gang skulle alle formalia være overholdt, så
generalforsamlingen ikke bliver erklæret ulovlig. Vi beklager, hvis aflysningen af den
første dato har givet jer udfordringer.
I tilfælde af at generalforsamlingen ikke kan afholdes fysisk på grund af Corona, vil
den blive afholdt digitalt samme dato og tidspunkt. Der vil blive sendt et nyhedsbrev
ud kort før generalforsamlingen med et link, der skal benyttes i det tilfælde.
Der vil i år også være mulighed for at overvære generalforsamlingen via Google
Meet. I vil dog ikke kunne deltage i en eventuel debat, stille spørgsmål o. lign.
Det er kun, hvis I er fysisk til stede, det kan lade sig gøre.

Der vil komme to stemmesedler:
1. Den første, hvor I skal tage stilling til de vedtægtsændringer, som
bestyrelsen anbefaler + de forslag, som et medlem har indsendt.
2. Den anden, hvor I kan stemme på de kandidater, der opstiller til de
forskellige bestyrelsesposter. Det er derfor vigtigt, at du melder dit
kandidatur til githarosengren@live.dk, hvis du ønsker at opstille, så de
medlemmer, der brevstemmer, har mulighed for at stemme på dig. Husk:
Deadline for at komme på den digitale stemmeseddel er d. 21/11. Der er
selvfølgelig stadig mulighed for at stille op på selve generalforsamlingen.
Stemmesedlen er en PDF-fil, som I selv skal udskrive, udfylde og returnere til
bestyrelsen – info@rhododendron.dk senest dagen før generalforsamlingen,
hvis stemmen skal være gyldig.
Det er også muligt at få et link til en digital stemmeseddel. I så fald, skal I sende
en anmodning til: githarosengren@live.dk, og efterfølgende vil I få linket tilsendt.
Hvis man stemmer digitalt, kan man ikke efterfølgende stemme via PDF-filen
eller ved den fysiske generalforsamling.
I første omgang stemmes der kun om vedtægtsændringer. Der vil komme en
særskilt stemmeseddel til valget af bestyrelsesposterne.
Det er rigtig vigtigt, at så mange som mulige afgiver deres stemme, da resultatet
gerne skulle afspejle den brede medlemsskare og ikke kun en lille del af
medlemmerne.
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Generalforsamlingens dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Valg af dirigent.
Udpegning af stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning.
Formandens beretning
Regnskab og budget
Indkomne forslag
6.1 forslag til vedtægtsændringer.

7. Valg til bestyrelsen:
7.1 Valg af formand


Hans Christian Kirketerp-Møller stiller op.

7.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer







Hans Christian Kirketerp-Møller er på valg.
Githa Larsen er på valg- genopstiller ikke.
Jesper Geerthsen Olsen er på valg – genopstiller ikke.
Birgit Andersen (suppleant for Bjarne Dinesen) er på valg.
Thomas Carlsen ønsker at opstille.
Niels Erling Larsen ønsker at opstille.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 1 fra Vest og 1 fra Øst.
9. Valg af revisor


Jesper Holck Andersen genopstiller.

9.1 Valg af revisorsuppleant.
10.Eventuelt.

Kaffe og kage kan vi af hensyn til smitterisikoen desværre ikke tilbyde i år. Det vil
dog være muligt at få en øl eller vand. Plantelotteri vil forsat være gratis og en del af
generalforsamlingen.
Corona er stadig en utryg følgesvend, og vi vil derfor gerne bede om tilmelding af
hensyn til bordopstilling, så vi kan overholde div. restriktioner.
Jeg/vi ønsker at deltage i generalforsamlingen - antal personer________

Tilmelding skal ske til: githarosengren@live.dk senest lørdag d. 21. november
2020.

