Kære medlem

Årets generalforsamling i STK90 afholdes tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 18:00 på Spiseriet (ovenpå
Brøggeriet), Rådhustorvet i Sønderborg. Vi har valgt at afholde generalforsamlingen i andre, og
forhåbentlig bedre rammer end tidligere og med et godt måltid.
Denne aften er opdelt i to dele:
Genralforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det kommende år
herunder kontingent.
4. Udvalgenes beretning.
5. Behandling af indkomne forslag (senest 1 uge før)
6. Valg.
7. Eventuelt.

Punkt 5, indkomne forslag: Bestyrelsen ønsker følgende ændring/tilføjelse til vedtægterne:
§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og fremlægges af kassereren på den ordinære
generalforsamling.
Kontingentet opkræves ved indmeldelse. Kontingentet gælder fra indmeldelse og 1 år frem og der sker
ingen tilbagebetaling ved udtrædelse af klubben. Kontingentet vil automatisk blive fornyet efter 1 år.
Det er medlemmets ansvar at sikre at kreditinformationer er ajourført for at undgå ophør af medlemskab
af STK90.
Ny § X: Særskilt aktivitet i STK 90 regi, der genererer positiv økonomisk fundament, må til enhver tid
disponeres af aktivitetens styregruppe, så længe dispositionerne ingenlunde direkte eller indirekte
negativt påvirker klubbens primære økonomiske grundlag excl. aktivitetens økonomi. I situation hvor
STK90 primære økonomisk grundlag skulle være i kritisk tilstand, kan og skal et positivt økonomisk
fundament i aktivitet inddrages.
Pkt 6 Valg: På valg er Søren Pomykala, Charly Skov og Tina Holm Pedersen. Søren og Charly ønsker
genvalg og Tina Holm Pedersen ønsker ikke genvalg.

Efter den formelle del vil følgende emner behandles/præsenteres



ALSSUNDMAN status



Træningsweekend



Harzentur



Kåring af årets STKér. Vi opfordrer alle medlemmer til at give et bud på, hvem du synes skal være årets
STK’er og du bestemmer selv kriterierne herfor. Så send dit bud til: Charly Skov c_skov@msn.com og
gerne med en kort begrundelse for dit valg.

Tilmelding:
Tilmelding er bindende og sker ved at sende en mail til info@stk90.dk. Og skal ske senest. Tirsdag d.
24.1.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Peter Eberle

