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Generalforsamling 2018
Hermed indkaldes til WCK’s ordinære generalforsamling

Lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592  Ejby

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelsesgebyr.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. O entliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Fremtidig virksomhed.
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på GF, samt forslag af kandidater til valg af bestyrelse og
suppleanter, skal skriftligt tilstilles formanden eller sekretæren senest 4 uger før GF. Forslag til bestyrelsesmedlem -
mer skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne o entliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesed -
ler. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare.

På valg til bestyrelsen er 2 personer: Erik Faarup og Henriette Sa ron, der begge gerne modtager genvalg.

Stemmeberettigede er alle medlemmer, der mindst 6 mdr. har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingent -
restance. Sidste rettidige indbetaling for stemmeret er den 10. februar 2018. Postvæsnets stempel er afgørende 
og ved homebanking overførselsdatoen.

Indehavere af pokaler, der skal uddeles på GF, bedes sørge for, at pokalen i nypudset stand er klubben i hænde senest 
på GF:

WCK byder på morgenka e og rundstykker m.m. kl. 9.00 til 10.00. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved 
en dejlig bu et. Tilmelding nødvendigt til Dorthe Eriksen på email kawidos@gmail.com senest den 10. april 
2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

WCK’s opdrættermøde den 14.4.2018 på Fjeldsted Skov Kro

Efter Generalforsamlingen og frokosten fortsætter vi ca. kl. 13 samme sted med opdrættermøde. Her vil bl.a. blive 
præsenteret klubbens nye elektroniske indrapporteringsskema vedrørende hvalpekuld og sundhedsoplysninger. 

Emner der ønske taget op på mødet modtages gerne og skal sendes til Erik Faarup faarup@kennelfaarup.dk senest 
den 1. april 2018

Endelig dagsorden vil blive udsendt til deltagerne ca. den 1. april. 2018. Det er også her nødvendigt at tilmelde sig 
til mødet. Det skal ske til Dorthe Eriksen på email ligesom til GF senest den 10. april 2018.

Vel mødt SU og bestyrelsen.


