Den 6. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 27. marts kl.17.30 i
Bibliotekssalen i underetagen på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger årsberetning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant
Evt.

10. Derefter bortlodning af den indkøbte kunst.
Ad.4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Ad 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden (subsidiært
næstformanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun rettidigt indkomne
forslag kan komme til afstemning.
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 5, således at antallet af suppleanter ændres fra 2
suppleanter til op til 4 suppleanter. Bilag om ny § 5 er sidst i dokumentet.

Ad 6: Lisbeth Brandis

modtager genvalg

Ad 7: Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer inkl. formanden.
Bestyrelsesmedlemmer:
Gert Kornum
Lone Kulaksiz
Jette Bielefeld

er ikke på valg
er ikke på valg
er ikke på valg

Gitte Krogsgaard
Lotte Warming
Inge Hjorth

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Suppleanter:
Birthe Frederiksen
Anne Marie Andersen

modtager genvalg
genopstiller ikke

Ad 8:
Valg af revisor og revisorsuppleant bortfalder
Eva Kold
Marianne Jensen

er ikke på valg
er ikke på valg

Ad 10: Vinderne i lodtrækningen vælger deres gevinst blandt de udloddede kunstværker i den
rækkefølge, vinderne udtrækkes. Medlemmer, der ikke er til stede ved udlodningen, kan give
skriftlig fuldmagt til et medlem i bestyrelsen. Hvis et fraværende medlem vinder og ikke har
givet en sådan fuldmagt, kan det udtrukne medlem kun vælge blandt de kunstværker, der ikke
er valgt på generalforsamlingen, og så i den rækkefølge vedkommende er udtrukket på
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen har du mulighed for at deltage i spisning i Rådhusets kantine.
Menu: 3 stk. smørrebrød & kaffe med kage, pris 85 kr.
Beløbet overføres til Palettens konto i Danske Bank reg. 1551 konto 0004234081,
senest den 18. marts. Husk at skrive dit navn, når du betaler.
Herefter er tilmeldingen bindende.
Drikkevarer købes i kantinen.
Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn.
På bestyrelsens vegne
Lisbeth Brandis

Generalforsamlingen 2019
Forslag fra Palettens bestyrelse til vedtægtsændring
Nuværende § 5
§ 5. Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt 2 suppleanter (1. og 2.
suppleant). Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte
på mødet og for 1 år. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de øvrige 2 eller 3 i
lige år. 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen
konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges revisor
og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
l tilfælde af stemmelighed under afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme
(subsidiært næstformandens) afgørende.
Bestyrelsen fører protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.
Ændres til
§ 5. Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt op til 4 suppleanter.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte på mødet
og for 1 år. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de øvrige 2 eller 3 i lige år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig
umiddelbart efter generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges revisor og
revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
l tilfælde af stemmelighed under afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme
(subsidiært næstformandens) afgørende.
Bestyrelsen fører protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.

