København 31. maj 2014

Indkaldelse til ABAforeningens generalforsamling 2014
Alle medlemmer af ABAforeningen indkaldes hermed til den årlige generalforsamling. Denne
indkaldelse er beklageligvis ikke rettidig, jf. vedtægternes § 4, men eftersom tidspunktet har været
kendt længe, mener vi godt at det kan forsvares at afholde den alligevel.
Tid:

Lørdag den 14. juni 2013 kl. 14.30 – 16:00

Sted:

Stepping Friskole, Søndre Alle 20, 6070 Christiansfeld

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afstemning, om generalforsamlingen kan godkendes.
Generalforsamlingen er ikke indkaldt rettidigt, i henhold til vedtægternes §4, stk. 2. Derfor
kan den kun gennemføres, hvis Generalforsamlingen vedtager dette enstemmigt.
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter Westh
Under dette punkt vil der, i lighed med sidste år, blive afsat noget ”summe-tid”, hvor de
fremmødte vil blive bedt om at diskutere nogle emner.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ formand Peter Westh
6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne bevares uændrede.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 4, maksimalt 8 medlemmer, foruden
formanden. Derudover skal der vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende er ikke på valg, og fortsætter i bestyrelsen.


Anne Lindholt Ottosen (Århus Kommune / Region Midtjylland)



Emil Sjølander, Sekretær (Odense Kommune, Region Syddanmark)



Saulé Westenholz (Lyngby Kommune / Region Hovedstaden)

Følgende er på valg, og er villig til genvalg


Ditte Andreasen (Kolding Kommune / Region Syddanmark)



Torben Ibsen, hidtil suppleant (Københavns Kommune / Region Hovedstaden)

Herudover er der 2 bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker genvalg, 1 der har trukket sig i
løbet af året, og 1 som ønsker at trække sig, selvom han ikke er på valg.
Der er med andre ord 3 tomme sæder i bestyrelsen, og brug for 2 suppleanter. Medlemmer
med mod på bestyrelsesarbejde skal blot meddele deres kandidatur på generalforsamlingen –
men hvis man er interesseret og har spørgsmål om hvad det indebærer, er man mere end
velkommen til at kontakte Peter på formand@abaforeningen.dk eller tlf. 40 53 47 99. Se i
øvrigt også bestyrelsesberetningen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Ifølge vedtægterne §4 stk 10 skal halvdelen af
bestyrelsen dog være på valg hvert år. Derfor vil én af de, der bliver valgt i år, kun blive
valgt for 1 år. Hvem afgøres ved lodtrækning. Suppleanter vælges for 1 år.
8. Valg af revisorer
Der er brug for to revisorer. Opgaven består i at gennemgå og underskrive årsregnskabet
sammen med kassereren.
9. Eventuelt

