Indkaldelse til generalforsamling NWC 2020
& Kåring Nyborg Malten 2020
NWC bestyrelse ønsker alle medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår
Og siger en stor tak for året der er gået
Generalforsamling :
Dato:
Sted:
Tidspunkt:

31.januar 2020
Kantinen Nyborg Destilleri
Kl. 18.00 – ca. 19.00

Kun adgang medlemmer, der har betalt kontingent.
Der serveres gratis kaffe, øl og vand under generalforsamlingen
Pause:

Der serveres 1 øl/vand og sandwich

Kåring Nyborg Malten 2019:
Tidspunkt:
Pris medlemmer:
Ikke medlemmer:

Kl. 19.15 – ca. 22.00
kr. 75,00
kr. 200,00

Kåringen afholdes som blindsmagning. Dvs. at man ikke kender de Whiskyer der serveres, og der skal efter
smagningen stemmes om hvilken der skal være ”Nyborg malten 2020”
Smagningen forestås af bestyrelsen NWC, der efterfølgende sørger for salg af Nyborg Malten 2020

NWC håber på mange tilmeldinger til genneralforsamling og Nyborg Malt kåring
Med ønsket om en glædelig jul og et Godt Nytår
Nyborg Whisky Clubs
Bestyrelse

Program for generalforsamlingen Iflg. Klubbens gældende vedtægtet
§05 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindst en måneds varsel og skal afholdes
hvert år i januar måned.
Afstemninger afholdes ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom mindst 10
Deltagere anmoder derom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Se dog §09 og §10.
Dagsordenen tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne og skal indeholde mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens aflæggelse af regnskab for aktuelle periode
Fastsættelse af kontingent for næste periode
Behandling af indkommende forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer i flg. Lovene
a. Valg af Formand: (Mogens Hansen. Genopstiller ikke )
b. Valg af bestyrelsesmedlem: (Johnny Post. Genopstiller )
c. Valg af bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår Henrik Lauritsen
d. Valg af bestyrelsessuppleant: (Søren Stenman. Genopstiller)
e. Valg af ny bestyrelsessuppleant:
f. Valg af revisor: (Henrik Bjarndahl modtager genvalg)
7. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formandens eller andre i
bestyrelsen i hænde senest 1 mdr. før generalforsamlingen.
§06a Bestyrelsen består af : Formand, næstformand, kasserer, sekretær, koordinator samt 2 supplerende
Bestyrelsesmedlemmer
I lige år vælges: Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant
I ulige år vælges: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen konstituerer sig herefter med: næstformand, sekretær, og koordinator, på det første møde
efter generalforsamlingen

