Frivilligcenter Albertslund afholder

DIALOGMØDE
Med efterfølgende generalforsamling
Onsdag den 21. april 2021 klokken 19

Er du nysgerrig på, hvad Frivilligcenter Albertslund er for et sted, hvad vi laver og
hvad vi kan lave? Det kan også være, at du har gode input til, hvad frivilligcenteret
skal fremover? Så kom med til digitalt dialogmøde den 21. april.
Frivilligcenteret huser fællesskaber, frivillighed og foreningsliv. Coronasituationen har været
hård ved det meste og de fleste – samtidig har tiden med corona understreget, hvor vigtigt
netop både fællesskab, frivillighed og foreningsliv er. Vi glæder os derfor til, at vi igen kan
fylde frivilligcenteret med liv og berigende aktiviteter. Måske vil du gerne være en del af et
nyt fællesskab, måske mangler dit fællesskab et sted at mødes, eller måske vil du have
indflydelse og bidrage til frivilligcenterets videre arbejde?
Efter dialogmødet afholdes den årlige generalforsamling, hvor vi også skal vælge nye
medlemmer til bestyrelsen.
Både dialogmøde og generalforsamling afholdes digitalt. Mødet kan tilgås via link på
frivilligcenterets hjemmeside og Facebookside, som bliver tilgængeligt den 21. april. Giv os
besked pr. mail, hvis du gerne vil have tilsendt linket.
Vi glæder os til at se jer.
De bedste hilsner
Bestyrelsen
Frivilligcenter Albertslund | kontakt@frivilligcenter.nu | 27 78 97 93

Generalforsamling – det formelle
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Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Godkendelse af indkaldelse af generalforsamling og dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af formand i lige år
Valg af kasserer i ulige år
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingen (jævnfør
vedtægter stk. 5.13).
Regnskab og budget lægges på
frivilligcenterets hjemmeside
www.frivilligcenter.nu senest 1 uge
inden generalforsamlingen.
Medlemmer, som har betalt kontingent
for indeværende kalenderår, har
stemmeret. Medlemsforeninger, der
har betalt kollektivt kontingent, har 2
stemmer (jævnfør vedtægter stk. 5.5).

