
       Ordinær generalforsamling i BK Fluen 
 

        I henhold til vedtægternes §7. indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i BK Fluen 

 

Mandag d. 24/4-2022 kl. 18.30 

med følgende dagsorden: 
  
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Forhandlingsbogen (referat fra seneste generalforsamling). 

4. Formandens beretning. 

5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v/kassereren.  

6. Turneringslederens beretning. 

7. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før 

generalforsamlingen) 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

8.1  Valg af formand for 2 år – På valg er Flemming Madsen – Ikke villig til genvalg. 

8.2  Valg af kasserer for 1 år – Jeannette Jensen– Trækker sig fra bestyrelsen. 

8.3  Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 1 år – Claus Christensen – Trækker sig fra bestyrelsen. 

8.4  Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år – På valg er Anders B. Møller – Ikke villig til genvalg. 

8.5  Valg af menigt bestyrelsesmedlem for 2 år – På valg er Erik K. Petersen – Ikke villig til genvalg. 

8.6  Valg af suppleant for 1 år – John Linhave – Ikke villig til genvalg. 

8.7  Valg af suppleant for 1 år – Thomas Høgh – Ikke villig til genvalg. 

9.   Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

9.1  Valg af revisor for 1 år – Henrik Lautrup – Villig til genvalg. 

9.2  Valg af revisor for 1 år – Allan Vestergaard – Ikke villig til genvalg. 

9.3  Valg af revisorsuppleant – Karsten Laursen – Afgået ved døden. 

10.    Afslutning.                                                       

         

 
  OBS: Vi har valgt ikke at servere mad efter generalforsamling. Så sørg for at have spist hjemmefra. Der 

vil være øl og vand, til at slukke den værste tørst. 

 

I må meget gerne melde jer til inden generalforsamlingen på sedlen, der hænger på opslagstavlen. Eller 

pr. mail til klubben: bkfluen@bkfluen.dk 

/Vel mødt – Bestyrelsen 

  


