Kikhavn 12/7 2018

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag søndag den 12. august 2018 kl. 9.00
på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab (1/1 2017-31/12 2017).
Bestyrelsens plan for det kommende bestyrelsesår samt målsætning på
længere sigt.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.
6. Godkendelse af bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter (se nedenfor).
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (se nedenstående).
På valg som bestyrelsesmedlemmer er:
Jim Hagemann Snabe, Christian Høy samt Leif Christensen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle for en to-årig periode.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg som suppleant er Robert Lentz.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en to-årig periode.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af NærRevision ApS, Hundested.
10. Eventuelt.

____________________________
Ad punkt 6.
Bestyrelsen ønsker at indkaldelser til generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling samt anden kommunikation kan ske
elektronisk. Derfor foreslås følgende ændringer til vores vedtægter med henvisning til de eksisterende vedtægter:
Forord
efter "af administrationsgebyr)" indsættes "og i 2018 (vedr. elektronisk kommunikation)".
§7
efter "Den ordinære generalforsamling indvarsles ved brev” indsættes ”eller ved opslag herom på Dige og Kystsikringslagets
hjemmeside"
efter "Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med mindst fire dages varsel ved anbefalet brev" indsættes "eller elektronisk
kommunikation, herunder via e-mail eller e-Boks."
Til sidst i § 7 indsættes følgende:
"Alle meddelelser vedrørende Dige og Kystsikringslagets virke kan gives til medlemmerne ved elektronisk kommunikation,
herunder via e-mail eller e-Boks, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk, herunder via e-mail eller eBoks. Meddelelser kan til enhver tid kommunikeres med post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
Bestyrelsen opretter en liste over elektroniske adresser for medlemmerne, hvortil meddelelser og dokumenter kan sendes. Det er
det enkelte medlems ansvar at sikre, at bestyrelsen er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Meddelelser sendt til den
elektroniske adresse for et medlem, som fremgår af listen, betragtes som værende gyldigt fremsendt til det pågældende medlem."
____________________________
Følgende materiale vil være tilgængeligt på lagets hjemmeside (http://www.kikhavn.dk/dige.html):
- Regnskab (1/1 2017-31/12 2017).
- Referat fra seneste generalforsamling.
- De foreslåede nye vedtægter i deres helhed.
____________________________

Med venlig hilsen
Leif Christensen
Formand Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Søndersøvej 62, 2820 Gentofte
Telefon +45 2931 0238, e-mail digelag@kikhavn.dk

