Dansk Vizsla Klub afholder ordinær generalforsamling
søndag den 10. juni 2018 i Vissenbjerghallen
i forbindelse med FJD Udstillingen efter endt bedømmelser

Dagsorden iht. klubbens vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af to stemmetællere
Aflæggelse af formandens beretning
Aflæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter
Valg af revisor og suppleant.
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
Forslag fra bestyrelsen:
Forslag til ændring af DVK love.
Nu gældende love anført med sort. Forslag til ændring anført med rødt.
§3.Klubbens formål.
Stk.2 g) Så vidt muligt at udgive en årbog og et flere gange årligt udkommende blad.
Der udgives ikke længere hverken årbog eller et flere gange årligt udkommende blad. Kommunikation
foregår på hjemmesiden, i ”Jagthunden” og på facebook.
§6. Kontingent.
Stk.2. Indbetalingskort udsendes til medlemmerne i første halvdel af december.
Stk.2. På hjemmesiden opfordres i december til indbetaling af kontingent. Desuden opfordres på DVK
facebook og Vizsla Venners facebook sider til indbetaling. Desuden sendes opfordring på mail til de
medlemmer, som har oplyst deres mail adresse.
§9. Bestyrelsen arbejde.
Stk.9. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, og referat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i
næst følgende nummer af klubbens eventuelle medlemsblad.
Stk.9. Referat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden.
§.11. Ordinær generalforsamling.
Stk.2. Indkaldelse til generalforsamling med oplysning om dagsorden skal ske med mindst fire ugers
varsel pr. brev eller i eventuelt klubblad.
Stk.2. Indkaldelse til generalforsamling med oplysning om dagsorden skal ske med mindst fire ugers varsel
på hjemmesiden, facebook , i ”Jagthunden” og på mail til de medlemmer, som har oplyst deres mail
adresse.
Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fire uger
før generalforsamlingen – og bringes på hjemmesiden senest to uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.

