Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91,
Helsingør.

Helsingør, den 9. marts 2016.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling,
torsdag, den 31. marts 2016, kl. 18.30 i Rundingen, Aktivitetscentret Hamlet,
Kronborgvej 1, Helsingør.
Bestyrelsen for Mikrobryggeriet Wiibroes Venner indkalder herved, i henhold til Vedtægternes § 4,
medlemmerne til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning for det forløbne år.
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (revideret
regnskab vedhæftet), samt budget for det kommende år (2016).
5. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2017.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsessuppleant for 2 år og 1
Bestyrelsessuppleant for 1 år.

På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Per Slot, formand, modtager genvalg.
Povl Schou, modtager genvalg.
Ebbe Gyrming, bestyrelsesmedlem (tidligere 1. suppleant)
modtager ikke genvalg,
bestyrelsen foreslår (nuværende 1. suppleant) Bjørn Nielsen.
Bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen foreslår Carsten Rygaard for 2 år og Christian
Sørensen for 1 år.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år).
På valg er:
Revisorer:
Leon Bjarnaa, modtager genvalg.
Mogens Nielsen, modtager genvalg.
Revisorsuppleant:
Jens Bertram, modtager genvalg.

9. Eventuelt.

I henhold til Vedtægternes § 4 forudsætter deltagelse i generalforsamlingen, at kontingentet for
2016 er betalt.
Opmærksomheden henledes på, at i henhold til Vedtægternes § 6 skal forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 7 dage inden
generalforsamlingen.
Hvert medlem har en stemme og for at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig
tilstedeværelse.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil Mikrobryggeriet Wiibroes Venner være vært ved
spisning i form af stegt flæsk med persillesauce og hertil eget hjemmebrygget øl og en dram.
Deltagelse forudsætter at kontingentet for 2016 er betalt.

Såfremt du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning bedes du
venligst senest tirsdag den 22. marts meddele din deltagelse til spisningen
på mail: p.slot@live.dk eller SMS på 24 62 27 45, således at bestyrelsen
kan foretages fornuftig disponering.
Henset til bryggets og drammens karakter skal det oplyses, at Aktivitetscentret Hamlet, Rundingen
ligger i gåafstand fra såvel tog som bus. Der er således let adgang til offentlige befordringsmidler.

Med venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Per Slot
formand

