Hermed indkaldes til generalforsamling i Humlebæk Tennis og Padelklub den 27. februar 2022 kl. 16.30 på
kulturstation ved stationen (bemærk mødested!)
med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Aflæggelse af revideret regnskab
Godkendelse af budget og kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad dagordens punkt 1.
Bestyrelsen indstiller valg af Mogens Schou, som har været dirigent på foreningens generalforsamling i en
årrække.
Ad dagsordens punkt 2.
Bestyrelsens beretning vil ligge på foreningens hjemmeside mindst tre dage før generalforsamlingen
afholdes.
Ad 3.
Regnskabet vil være tilgængelig på hjemmesiden mindst 3 dage forud for generalforsamlingen. Dette vil
blive gennemgået på generalforsamlingen. Det bemærkes, at regnskabet fremtræder i nyt format på
baggrund af sidste års beslutning om at opdatere sagsgange og kontoplan.
Ad punkt 4.
Forslag til budget og kontingent vil være tilgængelig på hjemmesiden mindst tre dage før
generalforsamlingen afholdes. Dette vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen.
Ad punkt 5.
a. Formand Lars Gulmann er på valg og genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller Nicolai Raastrup som ny formand
b. Kasserer Thomas Mark er ikke på valg.
c. Bestyrelsesedlemmer Dorthe Rytter og Pia Sinikka er på valg. Dorthe Rytter genopstiller men Pia
Sinikka ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men opstiller som suppleant.
Bestyrelsen indstiller genvalg af Dorthe Rytter og valg af hidtidig suppleant Gorm Bang Madsen
d. Bestyrelsesmedlemmer Claus Geisler Madsen og Sven-Erik Madsen er ikke på valg.
e. Andrew Grant Christensen genopstiller og Pia Sinikka opstiller til de to poster.
Bestyrelsen indstiller valg af Andrew Grant Christensen og Pia Sinikka
Ad punkt 6.

Statsautoriseret revisor Jan Lundquist har overtaget revisorfunktionen i 2022 som led i den større
professionalisering af regnskabesarbejdet.
Bestyrelsen indstiller genvalg af Jan Lundquist
Ad punkt 7.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ved formand Lars Gulmann i
hænde via e-mail formand@oresundtennis.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag
vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Lars Gulmann
Formand

