Indbydelse 5l Generalforsamling

Mandag d. 9. maj kl. 19.00 på StuDeri ASK
Alle er velkommen 5l at deltage.
Foreningen SpringDanmark har nu eksisteret godt et år. I deAe år har bestyrelsen haI fokus
på etablering af foreningen og det prak?ske arbejde, der er forbundet med deAe. Sam?dig
med deAe har bestyrelsen arbejdet for, at understøAe en posi?v udviklingen af
springsporten.
I 2021 har Foreningen SpringDanmark givet støAe ?l følgende:
DRF SpringDanmark talent
Distriktsmesterskabs Cup
U25 DM
Foreningens ordingeneralforsamling skulle være aOoldt inden udgangen af februar men pga
ændringer i organisa?onen og ønske om ?lreAet strategi, har der været behov for at
udsæAe generalforsamlingen. Vi er nu godt på vej og vil på generalforsamlingen præsentere
et oplæg ?l en ?lreAet organisering og strategi, herunder forslag ?l vedtægtsændringer som
følge heraf. På generalforsamlingen vil der være mulighed for, at alle kan komme med input
?l det videre arbejde.
Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Årsregnskab
5. Kon5ngenSastsæDelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Forslag
fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer
Bestyrelse foreslår, at frem?dige generalforsamlingen kan aOoldes online.
7. Eventuelt
Årsrapport for 2021 kan hentes på følgende link:
hAps://www.foreningenspringdanmark.dk/gf/aarsrapport_2020-21.pdf
I løbet af 2021 har foreningen fået ﬂere medlemmer og sponsorer. Tak ?l alle jer, der bakker
op. Vi glæder os ?l at se jer og andre interesserede ?l generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen vil foreningen være vært ved let forplejning og ?lmelding skal
derfor ske ?l foreningens mail senest torsdag d. 5. maj. info@foreningenspringdanmark.dk.
Der vil være mulighed for at følge generalforsamlingen online. Ønsker du deAe, skal du

Der vil være mulighed for at følge generalforsamlingen online. Ønsker du deAe, skal du
nævne det ved ?lmeldingen.

Vi glæder os til at se dig og få dine input til udvikling af springsporten

Our mailing address is:
*Info@foreningenspringdanmark.dk*

This email was sent to info@foreningenspringdanmark.dk
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Foreningen SpringDanmark · Kongevejen 57 · Lonholt · Fredensborg 3480 · Denmark

