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IFK GENERALFORSAMLING
Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på
KFUM Soldaterhjem. Tirsdag den 17. AUG 2021 kl. 09:30
Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand (i ulige år)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 9.
9. Eventuelt.
Forslag hertil skal tilsendes formanden KN Simon Rewers, på mail: FKO-O-J3A23@mil.dk så
tidlig som muligt og senest den 2. AUG, (OBS: herunder også forslag til nye
bestyrelsesmedlemmer, forslag til lovændringer, kontingent m.v.) Forslagene bekendtgøres
til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via en Idrætsmeddelelse.

”JULEKAFFEBORD” BLIVER NU TIL ”SOMMERKAFFEBORD”
Da IFK ikke kunne gennemfører det årlige ”Julekaffebord” i december 2020, grundet
Corona-krisen og deraf forsamlingsforbud, afholder IFK i stedet et ”Sommerkaffebord”
på KFUM Soldaterhjem samtidig/lige efter den årlige generalforsamling.
Traditionen tro vil IFK uddele præmier til de forskellige idrætsudvalg, der har afholdt IFK
mesterskaber i deres idræt i 2020. Der vil ligeledes blive uddelt hædersbevisninger til dem der
fortjener det, og ”Årets Idrætspris” til en udvalgt M/K.
Traditionen er også, at vi nyder en kop kaffe/sodavand, får lidt godt fra KFUM’s køkken og
nyder hinandens selskab.
TILMELDING:
Der er tilmelding til den samlede pakke Generalforsamlingen og Sommerkaffebord.
Dette fordi vi ikke forventer, at GF tager mere end 30-35 min, så vi fortsætter direkte til
næste arrangement. Formanden skal kun oplæse sin beretning én gang.

Tilmelding til Jørn Uffe Alling Dam SMS på Tlf.nr.: 41 99 66 29,
mail:fes-skykar03@mil.dk eller på fiin: fes-skykar03. Senest den 11. AUG 2021.
Ole Johnsen - ifk080851@hotmail.com - Fg. Sekretær 2990 4811

