Lurblæserlauget Lurendrejerne vil naturligvis også medvirke til at gøre generalforsamlingen festlig og
musikalsk: Deltagerne i middagen modtages og de mange ædle medlemmer som har gjort sig fortjent
til Kåber & Klæder får også et trut med på vejen. (Foto: Jesper Alstrøm).

Opdateret dagsorden til generalforsamlingen
mandag 9. august 2021 kl. 20.00
på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107
Vi har en ny dagsorden for generalforsamlingen på mandag 9. august, idet der er kommet et
forslag om at gå over til professionel rengøring for at leve op til det hygiejneniveau,
coronatiden har vist er vigtig.
Det er samtidig et forslag, som koster penge, hvorfor bestyrelsen anbefaler, at kontingentet
sættes op.
Vi kan også glæde os over, at 80 medlemmer deltager i den indledende middag.
Bestyrelsens beretning kan du læse på Laugets hjemmeside efter mandag kl. 20. Og så
udsender vi snarest efter et nyhedsbrev med reportage fra generalforsamlingen.
Det kræver ikke tilmelding - kun at du er medlem - for at møde op til generalforsamlingen.

Dagsorden
for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Høvdingen aflægger beretning.
3. Kassereren oplyser om Laugets økonomiske stilling og fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
Birte Lindegaard foreslår: Professionel rengøring af Vinterpaladset.
Begrundelse: Under pandemien er hygiejne rykket i fokus, og det er ikke hensigtsmæssigt at
pålægge laugsmedlemmerne ansvaret for, at arbejdet udføres forsvarligt.
Note fra bestyrelsen: Vi fik først på sommeren gjort rent i Vinterpaladset af et professionelt
firma. Baseret på denne pris og med en ugentlig rengøring, vil forslaget koste ca. 70.000
kroner om året – se pkt. 5.
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret indskud på 500 kroner samt uændret kontingent på 200 kroner
om året. Dog med den krølle, at vedtages forslaget om professionel rengøring, så sættes
kontingentet i vejret til 350 kroner.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
Næste Jes Gerstrøm er på valg og han genopstiller.
Dirigent Kurt Elliot Larsen er på valg og han genopstiller.

Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Barsund.
7. Valg af underudvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle udvalg.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Erling Madsen
Aut. Høvding

