GENERALFORSAMLING 2020 (2. INDKALDELSE)
Grundet Corona situationen udskød DGS’s bestyrelse afholdelse af selskabets generalforsamling til
efteråret 2020. Situationen påvirkes fortsat af Corona epidemien og dette medfører begrænsninger på
deltagelse i de planlagte møder. Derfor bliver generalforsamlingen 2020 afholdt skriftligt og elektronisk ved
afstemning/godkendelse og valg af de påkrævede punkter på generalforsamlingens dagsorden. Der er ikke
indkommet forslag fra medlemmerne i medfør at første indkaldelse, og der er alene indkommet
bestyrelsens forslag af medlemmer til valg til bestyrelse m.m.
Alle medlemmer, der ikke er i restance, får tilsendt link til afstemningsformular på DGS’s hjemmeside
www.dgls.dk. Samtidigt tilsendes beretning og revideret regnskab, samt forslag til budget for 2021. Linket
er planlagt udsendt 7. oktober med 2 ugers frist for afstemning, der lukkes 21. oktober. Regnskabet er
godkendt af revisorerne og underskrives af hele bestyrelsen efter den elektroniske afstemning.

Dagsorden med angivelse af punkter er angivet nedenfor i overensstemmelse med vedtægternes § 5 stk. 5.
med konsekvensjusteringer. Indsigelser mod den valgte fremgangsmåde skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 6. oktober og kan indebære, at afstemningen aflyses og der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
a. b. c. d. e. f. -

Valg af dirigent (udgår, da der er skriftligt afstemning).
Forelæggelse af årsberetning. (sendes til medlemmerne)
Forelæggelse af revideret regnskab. (sendes til medlemmer)
Forelæggelse af budget. (sendes til medlemmer)
Forslag til kontingent for det kommende år. (sendes til medlemmer)
Forslag til vedtægtsændringer: - ingen indkommet

g. - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen forslår følgende valgt til bestyrelsen for 2 år:
Johnny Fredericia (genvalg), Bent Nielsen (genvalg), Morten Jørck (nyvalg, p.t. indtrådt som
bestyrelsesmedlem fra suppleant position).
Bestyrelsen forslår følgende som suppleant til bestyrelsen for 2 år:
Elisabeth Kofoed (nyvalg, pt. tilforordnet og formand for DGS’s studenterforum)
h. - Valg af to revisorer.
Bestyrelsen foreslår følgende valgt som revisorer (genvalg):

Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik

Egil Borchersen og Jørn Stålfos

L.E. Bruuns vej 10
DK-2920 Charlottenlund

Bestyrelsen.

Tlf.: 61 60 53 31
Bank Nordik: 6506 - 3062474369
SE: 19042928
dgls@dgls.dk
www.dgls.dk
www.tidsskriftetgronland.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontingent for 2021.
2021
1. DGS medlem. (enlig inkl. Tidsskriftet Grønland)
2. DGS medlem. (tillæg samboende)
3. DGS medlem. (studerende inkl. Tidsskriftet Grønland)

kr. 525,kr. 200,kr. 260,-
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