
 
 

23. marts 2013 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

onsdag 23. april 2014 kl. 20.00  
(middag fra kl. 18.00) på Hotel Marina, Vedbæk 

 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hørsholm-Rungsted Vikinge-
laug på ovennævnte tid og sted.  
 
Den hyggelige tradition med en middag forinden for de interesserede oprethol-
des. Klokken 18 mødes vi til en velkomstdrink, hvorefter der er buffet, ½ flaske 
vin til hver samt kaffe. 
 
Middagen koster 225 kroner, som senest fredag 11. april skal være indbetalt på 
registreringsnummer 2229 kontonummer 897 884 2209 i Nordea eller lagt i en 
kuvert til Skatmesteren med dit navn på i Vinterpaladset. 
 
NB: Vi beder dig kun indbetale pengene for middagen – kontingentet skal betales 
efter generalforsamlingen: Kontingentet betales i maj – det er den gode gamle 
leg! 
 
Generalforsamlingen begynder kl. 20.00. Middag og generalforsamling er kun for 
medlemmer. 
 
Tilmelding til middag på listen, der er fremlagt i Vinterpaladset.  
 

 
 

Generalforsamling 
med middag. 
På lærredet i  
baggrunden kører 
et par tusinde  
billeder fra det  
forgangne år,  
så det kan  
dokumenteres,  
at Laugsfotograf 
Jesper Alstrøm  
har lavet noget. 
 
 
Dagsorden på 
næste side  



Dagsorden 
 
For generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Høvdingen aflægger beretning. 
 
3. Skatmesteren (kassereren) aflægger beretning om laugets økonomiske  
stilling og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslå en justering af vedtægterne. Primært præciseres, hvornår 
det skal betales kontingent og foretages udmeldelse. Vedtægterne med mar-
kering af ændringerne udsendes sammen med denne indkaldelse. 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal ifølge vedtægterne være  
høvdingen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.  
Bestyrelsen foreslår uændret indskud samt uændret kontingent på 400 kroner 
om året.  
 
Valg af bestyrelse og revisor. 
Høvding Erling Madsen, Skatmester Mariann Albjerg og Dorrit Noldus-Nielsen er 
på valg. Alle genopstiller. 
 
6. Valg af underudvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle udvalg. 
 
7. Eventuelt. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
  
Erling Madsen 
Aut. Høvding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne indkaldelse er udsendt via mail til de medlemmer, som er registreret med 
mailadresse 23. marts 2014, og ophængt i Vinterpaladset 24. marts 2014, samt 

lagt på foreningens hjemmeside. 
 


