28. september 2016

c/o DNV GL A/S
Tuborg Parkvej 8, 2nd floor
2900 Hellerup

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til den årlige Generalforsamling i Søfartsteknisk Forening.
Ifølge Foreningens vedtægter § 8 skal den ordinære generalforsamling indkaldes en gang årligt i september
måned. Den indvarsles mindst med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer med
angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 16. november 2016 ca. kl. 21:00, i selskabslokalerne/annekset på
Restaurant Kanalen
Wilders Plads 2
København K.
Dagsorden:
1.

Valg af Dirigent

2.

Formandens Beretning

3.

Regnskab for Søfartsteknisk Forening for perioden 2015-07-01 til 2016-06-30 samt budget for perioden
2016-07-01 til 2017-06-30

4.

Valg af bestyrelse
På valg er:
• Michael Skipper – ønsker genvalg
• Ingrid Marie Vincent Andersen – ønsker genvalg

5.

Valg af revisor:
På valg er:
• Jørgen Grastrup-Hansen – ønsker genvalg

6.

Fastsættelse af kontingent for 2016-2017

7.

Fremtidige aktiviteter

8.

Behandling af indsendte forslag
Bestyrelsen har indgivet forslag om ændring af §3 vedr. arrangementer til følgende ordlyd:

Der afholdes en række arrangementerne, der kun er for medlemmer. Bestyrelsen kan dog
beslutte, at enkelte arrangementer kan være åbne for gæster indbudt af medlemmer eller
bestyrelse. Tid, sted og dagsorden for arrangementerne meddeles medlemmerne skriftligt eller
ved annoncer i blade efter bestyrelsens valg. Hvis et arrangement er åbent for gæster, vil det
fremgå af invitationen.

9.

Eventuelt

I henhold til Foreningens vedtægter § 8 skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være
indsendt til bestyrelsen 14 dage, før generalforsamlingen finder sted.
Før generalforsamlingen, kl. 18:00 - serveres traditionen tro - middag bestående af kogt torsk med diverse
tilbehør i rigelige mængder samt til dessert pandekager, is og solbærrom. Igen i år kan man vælge en alternativ
til hovedretten bestående af en kødret.
Pris pr. kuvert kr. 250,Tilmelding samt menuvalg til sekretærens sekretær, Susanne Christensen på stf@dnvgl.com eller på telefon
3945 4891 modtages gerne frem til mandag den 7. november 2016.
Kuvertprisen bedes indbetalt til Foreningen på reg. nr. 1551 kontonummer 6003451; betaling bedes venligst
mærket med medlemsnummer/ samt ”Generalforsamling”
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