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Kære medlemmer
2018 generalforsamling, Sammenslutningen af Lokalarkiver
Der indkaldes hermed til den 69. ordinære generalforsamling i Sammenslutningen af Lokalarkiver
lørdag den 6. oktober 2018 kl. 14.15 – 15.30
med registrering fra kl. 13.30. Generalforsamlingen finder sted på Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart. Dagsordenen for generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægternes § 5 stk. 3:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse
Forelæggelse og godkendelse af beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
Valg. På valg er:
o Til styrelsen:
Jytte Raun, Dalum-Hjallese
Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev og
Henning Sørensen, Dragør.

o Som suppleanter:
Linda Nielsen, Grene, Billund Kommune, 1. suppleant
Kurt Risskov Sørensen, Kerteminde, 2. suppleant
o Ekstern revisor: revisionsKONTORET Fredericia-Vejle
v
/statsaut. revisor Kasper Toftegaard Winkler
o Som kritisk revisor: Karin Suhr Rasmussen, Stubbekøbing
o Som revisorsuppleant: Hanne Skriver, Saxild-Nølev
8) Eventuelt
I henhold til vedtægterne udsendes styrelsens skriftlige beretning med bl.a. revideret regnskab for 2017
fire uger inden generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag til generalforsamlingen skal være os i
hænde senest fredag den 7. september 2018. Vi beder dog venligst om, at evt. punkter fremsendes ugen
inden, således at de kan distribueres sammen med styrelsens beretning!
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Af praktiske årsager beder vi om tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til sekretariatet enten elektronisk på www.danskearkiver.dk eller ved returnering af vedlagte tilmeldingsblanket som
vedhæftet fil til en mail: sla@danskearkiver.dk alternativt med alm. post. Det skal dog pointeres, at
deltagelse i generalforsamlingen naturligvis er mulig for foreningens medlemmer uden forudgående
tilmelding.
Er man ikke tilmeldt selve årsmødet og gerne vil deltage i aftenbuffeten i fortsættelse af generalforsamlingen, bedes dette meddelt sekretariatet. Pris incl. ½ flaske vin eller to øl/vand og fri kaffe/te er 225 kr.
Vel mødt på Park Hotel i Middelfart.

Venlig hilsen
Sammenslutningen af Lokalarkiver

Jørgen Thomsen
Formand
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