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Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Erik Jensen (B25) 
 

2. Valg af stemmeudvalg på 2 medlemmer 
 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 

4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer 
 

5. Rettidigt indkomne forslag 
Dagsordensforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordi-
nære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 16. 
marts 2014 (brev eller mail) 
 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent  
 

7. Valg af formand for bestyrelsen 
Formand Peter Trampedach (K32)ønsker på grund af arbejde ikke gen-
valg (se næste side) 
  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
Næstformand og sekretær Finn Buch Petersen (K40) er ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Erik Swiatek (K96) er ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Anne Sandager (K112) modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Danny Mylting (K33) modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant Henrik K. Rømer (K114) er på valg 

Bestyrelsessuppleant Marie Schrøder (B23) er på valg  
 

9. Valg af kasserer 
Erik Swiatek (K96) modtager genvalg 
 

10. Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter 
Revisor Preben Sandager (K112) er ikke på valg 
Revisor Preben Molin (K124) modtager genvalg 
Revisorsuppleant Steen Madsen (K126) modtager genvalg 
Revisorsuppleant Peter Houd (K60) modtager muligvis genvalg 
 

11. Forslag til vedtægtsformål, forretningsorden og ordensreglement 
Se næste side 
 

12. Nye legeredskaber 
Oplæg til finansiering og typer  
 

13. Eventuelt
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Dagsordenens punkt 7 
Bestyrelsen foreslår: 
 at næstformand og sekretær Finn Buch Petersen (K40) vælges som formand 

Dagsordenens punkt 8 
Bestyrelsen foreslår: 
 at Anne Sandager (K112) genvælges som bestyrelsesmedlem 
 at Danny Mylting (K33) genvælges som bestyrelsesmedlem 
 at bestyrelsessuppleant Henrik K. Rømer (K114) vælges som bestyrelses-

medlem for et år 

 at Bestyrelsessuppleant Marie Schrøder (B23) genvælges som bestyrelses-
suppleant 

 at ???????????? vælges som bestyrelsessuppleant   

Dagsordenens punkt 9 
Bestyrelsen foreslår: 
 at Erik Swiatek (K96) genvælges 

Dagsordenens punkt 10 
Bestyrelsen foreslår: 
 Revisor Preben Molin (K124) genvælges 
 Revisorsuppleant Steen Madsen (K126) genvælges 
 Revisorsuppleant Peter Houd (K60) genvælges 

Dagsordenens punkt 11 
Bestyrelsen vil fremlægge et oplæg til generalforsamlingens stillingtagen til, om 
bestyrelsen og eventuelt interesserede medlemmer skal arbejde med et even-
tuelt kommende ændringsforslag i forhold til foreningens formål, forretningsor-
den for bestyrelsen og ordensreglement eller ”husorden” for medlemmerne. 
 
Det nuværende formål fremgår af vedtægternes § 3, stk. 1 og muligheden for et 
ordensreglement fremgår af vedtægternes § 3, stk. 4.  
 
Vedtægterne som godkendt på generalforsamlingen i 2013 og efterfølgende af 
Køge Kommunekan kan i den fulde ordlyd ses på vores hjemmeside: 
www.klempegaarden.dk 
 

http://www.klempegaarden.dk/
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