
 

ATK Nyhedsbrev nr. 2 2015
 
Torsdag d. 29. januar kl. 19 - Generalforsamling i ATK's klubhus

Selve indkaldelsen kan ses i seneste ATK Nyt og kan findes på klubbens hjemmeside her.

Der er kommet følgende forslag fra bestyrelsen. Der er ikke kommet forslag fra klubbens medlemmer.
 

ATKs bestyrelse foreslår følgende kontingenter for sæsonen 2015: 
 
Fuldtidsmedlem 900 kr.
Dagmedlem 700 kr.
Juniormedlem 300 kr.
Passivt medlem 100 kr.
Medlem af senioridræt 200 kr.
Vintermedlem 200 kr.
Indmeldelsesgebyr senior 200 kr.
Indmeldelsesgebyr junior 100 kr.
 
Peter Biltoft Jensen
Formand
18. januar 2015
 
 

 

Bestyrelsens forslag vedr vedtægtsændringer (afsnit 7 og afsnit 11):
 
Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændring til afsnit 7- markeret i gult: :
 
Fra (nuværende tekst):



 
Til (ny tekst - første gule markering ovenfor)
”Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, sekretær, eliterepræsentant,
juniorrepræsentant og bredderepræsentant. Disse vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og
sekretæren vælges for en to-årig periode i lige år mens næstformand og kasserer vælges for en 2-årig periode i
ulige år. Elite-, junior- og bredderepræsentant vælges hvert år. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for 1
år. Genvalg kan finde sted til alle poster.”
 
(anden gule markering ovenfor)
”.... mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene.”
 
 
Begrundelse:
Bestyrelsen vurderer, at en ændret sammensætning af bestyrelsen vil sikre en bedre sammenhæng mellem
bestyrelsens beslutninger og de relevante udvalg. En ændret sammensætning vil endvidere skabe grundlag for en
bedre løbende debat af relevante forhold samt beslutninger knyttet hertil. Med ændringen i antal medlemmer i
bestyrelsen er der behov for en præcisering af hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig – dette er den anden gule
markering.   

Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændring til afsnit 11 (markeret i gult):
 
Fra (nuværende tekst):

 
Til (ny tekst):
 
”… Alle forslag offentliggøres på relevante medier senest 7 dage før generalforsamlingen”
 
 
Begrundelse:
Forslaget har til hensigt at ”fremtidssikre” offentliggørelseskravet, således at vi sikrer annoncering af forslag på de



relevante medier.

 

Pkt 6. Forslag til bestyrelsesposter:
 
Bestyrelsen foreslår følgende til personer til valg under pkt. 6.
 

a. Kasserer.                                                             Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Knudsen
b. Næstformand                                                       Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Bach
c. Næstformand*                                                     Posten bortfalder
d. Bestyrelsessuppleant                                           Bestyrelsen foreslår Karin Munk Petersen
e. Revisor                                                                Bestyrelsen foreslår Thue Jensen
f. Revisorsuppleant                                                 Bestyrelsen foreslår Paul Lennholm
g. Juniorrepræsentant*                                             Bestyrelsen foreslår Jon Tybirk
h. Eliterepræsentant*                                                Bestyrelsen foreslår Thomas Riad
i. Bredderepræsentant*                                            Bestyrelsen foreslår Lene Petri

 
*På valg forudsat Generalforsamlingsbeslutning vedr. vedtægtsændring (punkt 5)
 

  
Følg i øvrigt med på hjemmesiden www.atk-tennis.dk om vores tilbud om motionstræning, turneringer og øvrige
arrangementer.
  

  
Afsender:
Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
atk@atk-tennis.dk
www.atk-tennis.dk

 

  
  



Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse mail, venligst svar på denne mail med "avmelding" i emnefeltet. Eller, klik på følgende link:
avmelding

ATK Tennis
Genforeningspladsen
Copenhagen, 2400
DK

Read the VerticalResponse marketing policy.


