
Indkaldelse til Fyns Døveforening ordinære generalforsamling. 

 
Lørdag d. 17 marts 2018 kl. 14.00 i festsalen. 

 

Dørene åbnes kl. 13 
 

Program:  
Kl. 13:30 Kaffe og kage 
Kl. 14:00 Generalforsamling 2018 
Kl. ????? Efter GF18 serveres smørrebrød og franskbrød.  

  
Dagsorden flg. Fyns Døveforenings vedtægter paragraf 4 stk.4.7: 
 
1. Valg af: 

a. Dirigent 
b. Referent 
c. Bisiddere 
d. 2 stemmetællere 

 
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 

a. Foreningen 
b. Ejendommen 

 
3. Fremlæggelse af årsregnskab 

a. Foreningen 
b. Ejendommen 

 
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
 
5. Kontingenter / budgetforslag 
Kontingentfastsættelse af foreningens egen andel.  
 
6. Valg af bestyrelse 

a. Formand (hvert år)                                                                     Frank Høyer Hansen  (ønsker genvalg) 
b. Sekretær (lige år)                                                                        Vibeke Borup              (på valg) 
c. Kasserer (ulige år)                                                                        Jan Thyge Pedersen  (ikke på valg) 
d. Ejendomsleder for økonomi og administration (lige år)      Erik Søndersø             (på valg)) 
e. Vedligeholdelsesleder for ejendommen (ulige år)                Thomas Knudsen       (ikke på valg) 
f. Bestyrelsesmedlem (lige år)                                                       Camilla Huzell             (ønsker genvalg) 
g. Kulturrepræsentant (ulige år)                                                    Karin Skorstengaard  (ikke på valg) 
h. 1. suppleant (lige år)                                                                   Ann-Kristin Viken       (ønsker ikke genvalg) 
i. 1 suppleant (ulige år)                                                                   Benny H. Larsen         (ikke på valg) 
 

7. Valg af revisorer 
a. 2 revisorer, (én i lige år, og én i ulige år)                                 Hans Olaf  Hauch         (ønsker ikke genvalg) 
                                                                                                           Folmer Pedersen          (ikke på valg) 
b. 1 revisorsuppleant (hvert år)                                                    Benny Gravesen           (på valg) 
c. Valg af registret. /statsaut. revisor (hvert år)                        PWC  



 
8. Bekendtgørelse af navne på ledere fra afdelinger under døveforeningen. 
 
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 2. marts kl.14.00 på mail: 
fd.fynsdoveforening@gmail.com  
 
Årsberetning og årsrapporten sendes på nyhedsbrev og vores samtidig lægger ind på vores  hjemmesiden 
www.fynsdoveforening.dk/ 
 
Vi sørger for bestille stemmetolk.  
 
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.  
 

Nemtilmeld er påkrævet det er kun hvis du vil gerne bestille kaffe, 
kage, smørrebrød, franskbrød og en gratis øl/vand. Medlem gratis 
og ikke medlem 80 kr.   
 

Vi glæder os at se jer. :-)  
 
 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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