
Til medlemmerne af CLAY Venner                                             Middelfart den 22. februar 2022

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
Hermed indbyder bestyrelsen til generalforsamling i CLAY Venner

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00 - 21.00

Generalforsamlingen finder sted på CLAY Keramikmuseum, Kongebrovej 42, i den lange udstillingssal mellem 
trappe og Skatkammer. Der er adgang via hovedindgangen. Husk at medbringe medlemskort og at lade dig 
registrere ved indgangen - af hensyn til lodtrækningen. Medlemmerne har adgang til lokalet fra kl. 18.30. 
Der kan parkeres på CLAYs parkeringsplads og langs Kongebrovej og Slengeriksvej.

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  
https://claymuseum.dk/clay-venner-vedtaegter-og-generalforsamling/ fra den 1. marts 2022

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent i 2023 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  
- Fra bestyrelsen  
Der er ingen forslag fra bestyrelsen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er Bodil Lütken, Mikkel Viggers, Ole Rahbek og Thomas Nysom, som alle modtager  
genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Bodil, Mikkel, Ole og Thomas genvælges til bestyrelsen. 
Eventuelle alternative forslag fra medlemmerne modtages gerne. Helst på mail til formanden:  
bodiljlytken@gmail.com senest en uge før generalforsamlingen

8. 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

9. 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 være med i lodtrækningen. 
Du skal blot udfylde og indsende den prioriteringsliste, som er vedhæftet denne indkaldelse. 
Husk medlemsnummer.
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FORHOLDSREGLER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Bestyrelsen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.
Der vises coronapas, hvis dette bliver et myndighedskrav. Håndsprit ved indgangen skal anvendes.
Ved ankomst til den lange udstillingssal tilbydes øl eller vand, som nydes siddende i udstillingssalen.
Gevinsterne kan beses. Det er muligt at gøre et kortere ophold ved gevinsterne, der ikke må berøres.

Bestyrelsen kontakter jer, hvis yderligere restriktioner vil få konsekvenser for generalforsamlingen.

Venlig hilsen 
Bodil Lütken 

formand


