
./. Gældende vedtægter samt turprogrammet for 2023 vedlægges

Til dig via @ Fiskeklubben BG Fisk
Sandløkken 19
2791 Dragør

www.bgfisk.dk

30. december 2022

Telefon: 21 60 69 06
@: henhel@mail.dk

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Kære medlem, bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Fiskeklubben BG Fisk.

Generalforsamlingen afholdes fredag den 24. februar 2023, kl. 18:00, Tårnby foreningscenter
(det gamle Kastrup posthus), mødelokale 2, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup i

Ifølge vedtægterne er dagsordenen som følger:

Pkt. 0. Valg af dirigent

Pkt. 1. Protokol

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for 2022

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent for 2024
Bestyrelsen indstiller at kontingentet ændres med virkning fra 2024 – Ændringens størrelse
fastlægges på denne generalforsamling

Pkt. 5. Klubbens vedtægter
Pt. ingen forslag til ændringer

Pkt. 6. Indkomne forslag
Pt. ingen.

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen
Næstformand Carsten Larsen (modtager genvalg)
Kasserer Niels Rasmussen (modtager genvalg)
Sekretær Peter Quist Jensen (modtager genvalg)

Valg af bestyrelsessuppleant:
Peter Nielsen (modtager genvalg)

Pkt. 8. Valg af revisor
Jørgen Slot (modtager genvalg)

Valg af revisorsuppleant
Jesper Nielsen (modtager genvalg)

Pkt. 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, 5 eller 6, skal fremsættes via mail (henhel@mail.dk), og
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (torsdag den 16. februar 2023).
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På generalforsamlingen vil der blive serveret øl/vand og fast føde. Du skal af hensyn til bestilling af mad

tilmelde dig hos formanden senest tirsdag den 14. februar 2023 via henhel@mail.dk

Mød op og gør din indflydelse på fiskeklubbens fremtid gældende.

Kontingent for 2023:
Kontingentet er uændret 35 kr. pr. måned eller 420 kr. pr. år for individuelle medlemmer, for familier er kontingentet
60 kr. pr. måned eller 720 kr. pr. år.

Kontingentet betales senest 31. januar 2023 til registreringsnummer 3326 og kontonummer 0001279181

Med fiskehilsen og et fiskerigt nytår

Bestyrelsen

i Der er fine parkeringsmuligheder på foreningscenterets bagside (indkørsel fra Sirgræsvej)

Ligeledes parkeringsmulighed v. Tårnby rådhus, der ligger lige over for foreningscenteret.

Bus 250 og bus 5C kører næsten lige til døren (ca. 2 min. gang) v. begge busser stå af ved stoppested

”Korsvejen”


