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150 ÅRS JUBILÆUM

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Tillykke til Haastrup. Haastrup Skytte– Gymnastik– og Idrætsforening kan i år fejre
sit 150 års jubilæum. I generationer er fællesskabet blevet dyrket gennem
forskellige aktiviteter og med en masse oplevelser som resultat deraf. Den frivillige
indsats, som helt generelt er foreningslivets grundsten, er årsagen til, at Haastrups
beboere forsat kan være aktive i Haastrup SG & IF. Et 150 års jubilæum skal
selvfølgelig markeres, men da en ny bestyrelse står for at skulle udpeges, er
planerne endnu ikke endeligt fastlagte.

Haastrup skytte– gymnastik- og idrætsforening indkalder herved til ordinær
generalforsamling:

DER ER BRUG FOR NYE TIL BESTYRELSEN

Haastrup Friskole
Bygaden 14
Haastrup
5600 Faaborg

Haastrup SG & IF er, i alt beskedenhed, en velkørende maskine.

Onsdag den 10. februar klokken 19.00
Generalforsamlingen afholdes i lokaler på

Foreningens størrelse taget i betragtning, er det meget flot at kunne tilbyde
medlemmerne 6 forskellige aktiviteter, hvor der samtidig er noget for alle fra de Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
yngste og til seniorerne.
senest 7 dage for generalforsamlingens afholdelse via olelaulund@redder.dk
Økonomisk set fungerer maskinen også
upåklageligt. Foreningen har en flot egenkapital
og der er en fornuftig sammenhæng mellem
indtægter og udgifter i den årlige drift. Samtidig
med dette er vores kontingentsatser lave i
forhold til andre sammenlignelige aktiviteter i
lokalområdet.

Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer af foreningen og
kun ved personligt fremmøde.

Dagsorden:
*Valg af dirigent
*Bestyrelsens/formandens beretning
*Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Vores frivillige og engagerede trænere udgør
*Indkomne forslag
det tandhjul, der driver medlemmerne rundt.
*Valg af medlemmer til bestyrelsen
Uden dem, ville maskinen gå stå…
*Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Det mindste tandhjul øverst i maskinen udgøres af bestyrelsen og er koblet direkte *Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
sammen med maskinens indre, herfra styres foreningen.
*Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg (Svanninge Hallens bestyrelse)
*Eventuelt
Men en maskine som Haastrup SG & IF skal hele tiden justeres, smøres og nogle
gange skal der endda skiftes et par reservedele. Det er den situation, som
Haastrup SG & IF er i lige nu, hvor vi, i forbindelse med det årlige eftersyn, står og På vegne af bestyrelsen for Haastrup SG & IF
mangler nogle nye eller let brugte reservedele til bestyrelsen. For det er jo det, der
gør at maskinen bliver ved med at fungerer.
Ole Laulund
Formand
Så mød op på generalforsamlingen og bliv en del af Haastrup SG & IF’s bestyrelse.
Uanset om det er første gang eller om du har siddet i bestyrelsen før, så kan du
være med til at sikre, at maskinen kan arbejde videre, også de næste 150 år.

