
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Soroptimist International Silkeborg
Tirsdag den 12. januar 2021, kl. 19.00 på Medborgerhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Præsidenten aflægger beretning (den afgåede præsident)

3. Kassereren aflægger regnskab for 2019/2020 og forelægger budget for 2021/2022

4.   Beretning fra klubbens KPD, KAPD, projektgrupper og komiteer
          a. KPD/KAPD
          b. Extension
          c. PR-udvalg
          d. Webmaster
          e.  FB administrator
          f. Grupper for internationale forbindelser samt øvrige grupper
          -   Friendship link koordinator
          -   SOS børnene
          -   Gambia projekter
          -   Ukraine og Rumænien
          -   Gymnasieelev, Silkeborg
          g. Grupper for klubrelateret virke
          -  Mærkedage
          -  Syge og ældre medlemsbesøg – Seniorgruppen
          -  Scrapbog

    5. Valg af bestyrelse og klubmester
a. præsident Solveig – ikke på valg
b. vicepræsident Inger  – ikke på valg
c. klubsekretær Trine – ikke på valg
d. kasserer Kirsten – ikke på valg
e. best.medlem Inga – på valg, kan ikke genvælges
f. suppleant, 1 år, Birgitte - på valg 
g. klubmester Pia-nan  – ikke på valg

 
6. Valg af repræsentant og suppleant til Danmarksunionen

    a. repræsentant - præsidenten Solveig – ikke på valg         
       repræsentant Kirsten – ikke på valg 
    b. suppl. Trine – ikke på valg 
        suppl. Beth  – på valg, kan ikke genvælges 



7. Valg af KPD og KAPD
    a. KPD Aase – ikke på valg
    b. KAPD Susanne  – på valg, 

 
8. Extension 
   a. Ulla , repræsentant for extension i bestyrelsen – på valg, kan genvælges (ønsker ikke at være
bestyrelsens repræsentant) 
   b. Birthe – ikke på valg 
   c. Kirsten – ikke på valg – foreslås som bestyrelsens repræsentant.    

9. Valg af revisor og revisor suppleant:
    a. Revisor Marianne – på valg, kan genvælges
    b. Rev.suppl. Dorte   – ikke på valg 

10. Fastsættelse af Kontingent Bestyrelsens - forslag: Uændret kr. 1.195.

11. Indkomne forslag.
           Forslag fra bestyrelsen – om ændring af ordlyden i punkt 14.5 i Klubreglementet. 
           Forslag fra bestyrelsen - om ændring af §10 i Unionslove og vedtægter.
           Forslag fra bestyrelsen – til udtalelse til FU om Regionerne (”gearing af unionen til      
           fremtiden”) 
      

12. Evt. supplerende kommentarer til de skriftlige gruppeberetninger

13. Eventuelt 

NB: Forslag til bemanding af de ledige hverv, samt forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 


