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Hvidovre den 08.04.2018 

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2018 

Lørdag den 21. april kl. 13.00 

Svanevej 22, 2400 København NV. 2. sal (P-pladser i gården) 

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Valg af 2 bilags kontrollanter til påtegning af regnskab. 

5. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 

6. Fremlæggelse af årsregnskab. Herunder oplysning om det ordinære kontingent for kommende år. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

- Forslag til ændringer af og tillæg til vedtægterne: 

- Forslag 1: Tilføjelse til §3. kapitel 4: 

Bestyrelsesmedlemmer udover daglig ledelse nummereres i nummerrækkefølge (1, 2, 3 osv.). 

Ulige bestyrelsesmedlemmer (1, 3, osv.) vælges i ulige år og lige bestyrelsesmedlemmer (2, 4 

osv.) vælges i lige år. Eventuelle nye medlemmer af bestyrelsen indplaceres i manglende pladser 

eller som fortløbende numre og vælges ind på generalforsamlingen uanset lige eller ulige 

nummer og følger derefter almindelig valg. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

- Formand:  

- Tommy Bækgaard Kjær modtager genvalg. 

- Bestyrelsesmedlemmer: 

- Bestyrelsesmedlem 1. Ib Jensen modtager genvalg. 

- Bestyrelsesmedlem 2. Maria Pedersen modtager genvalg. 

- Bestyrelsen 4. Pattrick Poulsen Tamms modtager genvalg. 
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- Bestyrelsesmedlem 5. Jesper Bender Lorenzen opstiller og modtager nyvalg. 

- Bestyrelsesmedlem 6. Lissen Dorthe Anett Daa opstiller og modtager nyvalg. 

 

9. Eventuelt. 

- Kort orientering af BFC´s fremad rettet arbejde og projekter. 

- Ordet er frit til kommentarer, indlæg og/eller spørgsmål til bestyrelsen. 

Adgang til generalforsamlingen med stemmeret: 

Alle medlemmer uden restance. 

 

Særligt indbudte (uden stemmeret):  

Alle som kan dokumentere køb fra BFC webshop eller som har doneret til BFC i 2017 er velkommen i 

forsamlingen. 

 

 

Vel mødt 

Formand 

Tommy Bækgaard Kjær   
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