Indkaldelse til
generalforsamling
Tirsdag 19. april kl. 20 på Rungstedgaard - og der er middag kl. 17.30
Blandt de 4 årlige begivenheder, som binder Laugets medlemmer sammen, er generalforsamlingen klart
et vigtig og ret muntert element.

I år tirsdag 19. april kl. 20 på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst, med den
indledende middag kl. 17.30. Begge dele er kun for medlemmer, og generalforsamlingen møder du bare
op til - derimod kræver det tilmelding og betaling at deltage i middagen. Længere ned kan du se, hvordan
du tilmelder dig.

Et vigtigt punkt på dagsordenen er en snak om at bygge en ny udgave af Vinterpaladset længere ud ad
Sydmolens nye udgave. Vi er på nuværende tidspunkt ikke så langt, at vi kan træffe en endelig
afgørelsen, men af hensyn til det videre arbejde er det vigtigt at høre, hvad medlemmerne mener.

Glædeligt er også, at vi skal hædre med masser af Kåber & Klæder: Ét medlem har badet i 40 år, og det
udløser det eksklusive 40 års Klæde, 15 har badet 25 år, som omsættes til en Kåbe med rygmærke, og
18 har badet i 10 år, så de skal hædres med 10 Års Klæde.

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.
Regnskab 2021 og budget 2022 ses nederst i denne mail. Og hænger også på Opslagstavlen i
Vinterpaladset.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen orienterer:
Flytning af Vinterpaladset. Evt. nyt byggeri længere ud på den nye forlængede Sydmolen. Drøftelse af
udformning og økonomi.
Oplæg nr. 1 omtalt i nyhedsbrev nr. 83 februar 2022 – 2. oplæg udsendes 4. april 2022. Det er for tidligt i
forløbet at træffe den endelige beslutning.
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret indskud på 500 kroner samt uændret kontingent på 200 kroner om året.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
Høvding Erling Madsen er på valg og han genopstiller.
Havfrue Britt Vinderslev er på valg og hun genopstiller.
Skatmester Niels Hjortboe er på valg, og han genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Per Ebert.
Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Barslund.
7. Valg af underudvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle udvalg.
8. Eventuelt.

Middagen
Klokken 17.30 mødes vi til en velkomstdrink, hvorefter der er middag med 3 glas vin til hver. Kaffe
efterfølgende ved mødelokalet. Middagen koster 425 kroner, som senest mandag 11. april skal
være indbetalt:
1. MobilePay = TAST 16972 eller
2. Netbank = registreringsnr. 9570 kontonr. 0012618115 i Danske Bank.
Husk at skrive navn på den/de, der betales for! Du skal ikke tilmelde dig middagen: Når du har betalt til
tiden, er du sikret en stol og et måltid samt særdeles hyggeligt selskab.
NB: Du skal kun indbetale penge for middagen – kontingentet skal betales efter generalforsamlingen, som
jo først skal vedtage beløbet for 2022-23.

På bestyrelsens vegne
Erling Madsen
aut. Høvding

