Til medlemmerne af CLAY Venner

			

Middelfart den 7. september 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Udsat fra 15. marts 2020

Hermed indbyder vi til generalforsamling i CLAY Venner
Søndag den 4. oktober 2020 kl. 15.00
Generalforsamlingen finder sted på Middelfart Gymnasium og HF i festsalen, Østre Hougvej 97, Middelfart.
Der er parkering ved gymnasiet. Skulle der ikke være pladser, kan der parkeres på Psykiatrisk afdelings parkering på Østre Hougvej 70 og på Middelfart Sygehus’ parkering på Østre Hougvej 55.
Medlemmerne har adgang til lokalet fra kl. 14.30. Husk at tage medlemskortet med til generalforsamlingen!
og at lade dig registrere ved indgangen - af hensyn til lodtrækningen.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand Bodil Lütken
3. Orientering om museet ved museumsdirektør Pia Wirnfeldt
4. Regnskab og budget ved bestyrelsen
Regnskab og budget kan ses på CLAY Venners hjemmeside på
http://claymuseum.dk/clay-venner/venneforeningen fra den 20. september 2020
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent i 2021 forbliver uændret
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ifølge foreningens vedtægter skal forslag være fremme hos formanden senest 7 dage før
generalforsamlingen. E-mail: bodiljlytken@gmail.com
7. Forslag fra bestyrelsen
Forslag til tilføjelse til vedtægtens § 7: Bestyrelsen kan, såfremt myndighedspåbud tilsiger det,
beslutte, at generalforsamlingen afvikles elektronisk
8. Valg til bestyrelsen
På valg er Bodil Lütken og Ole Rahbek. Begge modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår, at de begge
genvælges til bestyrelsen
Desuden foreslår bestyrelsen, at Mikkel Viggers vælges til bestyrelsen
Eventuelle alternative forslag fra medlemmerne modtages gerne. Helst på mail til formanden på
bodiljlytken@gmail.com en uge før generalforsamlingen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Grethe Okholm og Thomas Nysom, der 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 m.v. - 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.
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INFORMATIONER OM CORONA
FORHOLDSREGLER PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Bestyrelsen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger og har indført en række tiltag,
der vil gøre generalforsamlingen til et Corona-forsvarligt arrangement.
Generalforsamlinger m.v. er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i
arrangementer, hvor flere end 100 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i det
væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede ved et arrangement.
Af hensyn til afvikling af arrangementet beder vi om tilmelding til generalforsamlingen til formand
Bodil Lütken: bodiljlytken@gmail.com senest mandag den 28. september. Angiv venligst antal personer
pr. medlemsnummer.

RESTRIKTIONER FOR DELTAGERE
For at imødekomme sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger har bestyrelsen følgende
adfærdsregler:
•

Håndsprit ved indgangen skal anvendes

•

Afstandsmarkeringer ved ankomst og registrering skal overholdes, ligesom ruteanvisning via pile og
afstandsmarkeringer efterfølgende skal følges

•

Ved ankomst udleveres øl/vand, som nydes siddende i salen

•

Gevinsterne kan beses, når deltagerne er på vej hen til deres stole. Det er ikke muligt at gøre ophold ved
gevinsterne, der heller ikke må berøres

•

Stolene er placeret med en afstand på 1 meter mellem deltagerne. Undtaget er personer med
husstandsfællesskab

•

Undgå fysisk kontakt mellem deltagerne. Undgå at stimle sammen

•

Der vil være vedvarende udluftning i lokalet under arrangementet

•

Der er adgang til toiletter i underetagen. Håndvask og afspritning af hænder er en selvfølge.
Der stilles flydende sæbe, papirhåndklæder og sprit til rådighed. Afstandsmarkeringer på
gulvet udenfor toiletterne skal overholdes

•

Bliv hjemme, hvis man udviser symptomer, som kunne give mistanke om smitte med ny coronavirus,
fx temperaturstigning, hoste, almen utilpashed, vejrtrækningsbesvær, eller man selv vurderer at være
i særlig risikogruppe (Sundhedsstyrelsen)

•

Hvis en deltager efter mødet bliver testet positiv med covid-19, bedes personen straks informere
venneforeningens formand Bodil Lütken

Situationen følges, og bestyrelsen kontakter jer, hvis yderligere restriktioner vil få konsekvenser for
generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Bodil Lütken
formand
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