Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag
den 14. marts 2016 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A
(på hjørnet).

Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum,

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i partiforeningen.
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.
Bestyrelsen har ingen forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Vi gør opmærksom på, at de
gældende vedtægter kan findes på SF Brønshøjs hjemmeside, http://sf.dk/partiforeninger/hovedstaden/sfbroenshoej

Hvis du har forslag, som du ønsker, at generalforsamlingen skal behandle, skal forslag/ene være bestyrelsen
i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså den 29. februar 2016. Du kan sende dine forslag til
Hans S. Christensen, christensenhanss@gmail.com , Boeslundevej 6A, 2700 Brønshøj. Bestyrelsen sørger så
for at videreformidle eventuelle forslag til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til generalforsamlingen!

Mange hilsener, bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til dagsorden
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og er følgelig:
1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden
2) Beretning fra bestyrelsen og repræsentanter i interne og offentlige forsamlinger efterfulgt af diskussion
herunder:
- bestyrelsens beretning
- beretning fra lokaludvalget
- beretning fra SF-København
3) Regnskab samt godkendelse heraf (revideret regnskab forelægges på generalforsamlingen)
4) Indkomne forslag
5) Aktivitetsplan og budget (forslag til budget omdeles på mødet) samt diskussion heraf
6) Valg
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i lige år vælges
Formand (Hans genopstiller)
1 bestyrelsesmedlem (Martin genopstiller)
2 suppleanter (Tom genopstiller)
2 revisorer
1 revisorsuppleant
Vi skal endvidere vælge
- 1 københavnsbestyrelsesmedlem (Joan Iversen genopstiller)
- 3 landsmødedelegerede til landsmøde den 15.-17. april i Vingstedcenteret, Vejle
7) Eventuelt

Ad pkt 2.) Beretninger
A) Bestyrelsens beretning (vil blive udsendt inden generalforsamlingen)
B) Beretning fra lokaludvalg (afgives på generalforsamlingen af Hans S.
Christensen, politisk udpeget medlem af lokaludvalget)
C) Beretning fra SF København (afgives på generalforsamlingen af Joan
Iversen, medlem af SF Københavnsbestyrelsen for SF Brønshøj)

Ad pkt. 4) Indkomne forslag
Der er ingen forslag fra bestyrelsen

Ad pkt. 5) Aktivitetsplan og budget (aktivitetsplan vil blive udsendt
inden generalforsamlingen)

