Til medlemmerne
af Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød, 12. april 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021 i Birkerød Ro- og Kajakklub
Generalforsamlingen afholdes d. 27. april kl. 19.00 som en digital generalforsamling. Coronasituationen hindrer fortsat, at vi kan mødes fysisk, og i bestyrelsen oplever vi det uholdbart, hvis vi
udsætter på ubestemt tid. Proceduren bliver den, at alle medlemmer, som ønsker at deltage,
tilmelder sig ved at skrive en mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk senest d. 22. april.
Efterfølgende bliver der fremsendt et link og en detaljeret vejledning i, hvorledes man deltager.
Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om den afsluttede sæson
3. Beretning om perioden 28. februar til 27. april
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
5. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2021, og godkendelse af kontingent
og indmeldelsesgebyr
6. Aktivitetsplaner for 2021
7. Behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
yderligere punkter på dagsordenen. Ønske om at stille op til valg til bestyrelsen sendes til samme
mailadresse. Sidste frist for at fremsætte forslag er torsdag d. 22. april. Den endelige dagsorden med
eventuelle indkomne forslag og ønske om at opstille fremsendes lørdag d. 24. april. Med denne
følger også formandens beretning for den afsluttede sæson, kassererens beretning, beretningen for
perioden 28. februar til 27. april, en kort gennemgang af aktivitetsplanerne for 2021, det reviderede
regnskab for 2020 og forslaget til 2021 budget.
Klubbens regnskab og budget ligger dog allerede på klubbens hjemmeside, og kan ses på følgende
link:
http://www.birkeroed-roklub.dk/wp-content/uploads/2021/02/BRK-Regnskab-2020.pdf
http://www.birkeroed-roklub.dk/wp-content/uploads/2021/02/BRK-Regnskab-2020.pdf
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Pernille Vedsted ønsker at udtræde af bestyrelsen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen (Ole Steen
Andersen, Marianne Vittrup, Torben Gunge, Jørgen Kleisdorff, Jens Galatius, Joachim Harteg
Jacobsen og Niels Ørnbjerg) er alle på valg og genopstiller til en fornyet 2-årig periode.
Som tidligere meddelt vil det være kærkomment, hvis et IT-kyndigt medlem af klubben vil stille op
som kandidat til bestyrelsen som erstatning for Pernille Vedsted.
Jan Thomsen og Gunnar Halsson er begge villige til genvalg som revisorer.
Med venlig hilsen
Ole Steen Andersen, formand
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