
Til medlemmerne af CLAY Venner                Middelfart den 19. februar 2020 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 

Hermed indbyder vi til generalforsamling i CLAY Venner: 

Søndag den 15. marts 2020 kl. 15.00 

NB: Generalforsamlingen finder sted på Vestre Skole, Multisalen, Søndergade 41, 5500 Middelfart. 

Der er parkeringsmuligheder ved skolen, langs havnen samt i Parkeringshuset i Havnegade.  

Medlemmerne har adgang til lokalet fra kl. 14.30 

HUSK at tage medlemskortet med ved generalforsamlingen! 
OG at lade dig registrere ved indgangen – af hensyn til lodtrækningen! 

 

DAGSORDEN ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Flemming Stounberg. 

3. Orientering om museet ved museumsdirektør Pia Wirnfeldt 

4. Regnskab og budget ved bestyrelsen. Regnskabet og budgettet kan ses på CLAY Venners hjemmeside. 

https://claymuseum.dk/vedtaegter-og-generalforsamling/ fra den 1. marts 2020. 

5. Fastsættelse af kontingenter: 

Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent for dobbelt medlemskab hæves fra 350 kr. til 425 kr. og for 

enkeltmedlemmer fra 250 kr. til 300 kr. med virkning fra den 1. april 2020. 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ifølge foreningens vedtægter skal forslag være fremme hos formanden 

senest 7 dage før generalforsamlingen. E-mail: femstounberg@gmail.com  

7. Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har ingen forslag. 

8. Valg til bestyrelsen: 

På valg er Flemming Stounberg, Bodil Lütken og Ole Rahbek. Alle modtager genvalg.  

Bestyrelsen foreslår, at de tre genvælges til bestyrelsen. 

Eventuelle alternative forslag fra medlemmerne modtages gerne. Helst på mail til formanden: 

femstounberg@gmail.com en uge før generalforsamlingen. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

På valg er Grethe Okholm og Thomas Nysom, som begge modtager genvalg.  

Bestyrelsen foreslår, at de begge genvælges som suppleanter. 

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

Revisorerne Ib Gorm Petersen og Jens Erik Dalgaard Jensen modtager genvalg.  

Bestyrelsen foreslår at de begge genvælges som revisorer. 

Revisorsuppleant Henning Jørgensen modtager genvalg.  

Bestyrelsen foreslår, at Henning genvælges som revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der LODTRÆKNING om keramiske værker mv. – se bilag. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du stadig deltage i lodtrækningen. Du skal blot 

udfylde og indsende den prioriteringsliste, som er vedhæftet denne indkaldelse. Husk medlemsnummer! 

Venlig hilsen 

Flemming Stounberg 

formand 
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