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Dagsorden 
 
 

til den den 19. februar 2012 indkaldte generalforsamling, 
som jf. indkaldelsen finder sted 

 
 

lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 
 

i Dalbyneder Forsamlingshus 
 
Dagsorden 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. 
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
6) Eventuel ophævelse af foreningen. 

Bestyrelsen foreslår: 
a) Hvis det under dagsordenens pkt. 7 ikke er muligt at få valgt en 

formand, så afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af 
forslag om ophævelse af foreningen jf. vedtægtens §§ 24 og 25. 

b) Hvis der bliver valgt en formand, men det ikke er muligt at få valgt 
medlemmer til de under pkt. 8 anførte poster, så afbrydes 
valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om ophævelse 
af foreningen jf. vedtægtens §§ 24 og 25. 

c) Hvis enten pkt. a eller b bliver gennemføres, så stiller bestyrelsen 
forslag om, at 1.500 kr. af foreningens formue tilfalder Kontakt-Cafeen 
v/Ulla Rørvig, og resten tilfalder Transvestitforeningen i Danmark, TiD, i 
overensstemmelse med vedtægtens § 25. 

7) Valg af formand. 
8) Valg af: 

a) 4 bestyrelsesmedlemmer, 
b) 2 bestyrelsessuppleanter, 
c) 2 revisorer, og 
d) 1 revisorsuppleant. 

9) Eventuelt. 
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Mødet er åbent for foreningens medlemmer, og foreningen giver kaffe og 
hjemmebag. 
 
Efter mødet er der spisning og hyggeligt samvær.  
Pris for spisning er 100,- kr., som betales ved tilmelding.  
Seneste tilmelding er den 10. marts. 
Beløbet bedes indsat på regnr.: 9365 og konto: 0000495115 
med det navn du anvender ved tilmelding hos Ulla. 
 
Det er muligt at leje seng for 175 kr. pr. person, tillæg 100 kr. for 
enkeltværelse. Overnatning i fællessalen på medbragt liggeunderlag kan ske 
uden beregning. 
 
For tilmelding og mere info om arrangementet 
kan Ulla træffes på e-mail: ulla@rorvig.be 
eller på tlf.: 86249668 / 26629628.  
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