
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Indkaldelse til ABA-foreningens generalforsamling 2019 
Lørdag d. 15. juni kl. 13:00 på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 

Dagsorden: 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter § 4: https://abaforeningen.dk/om-

os/vedtaegter/  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter Westh 

3. Forelæggelse af regnskab for 2016, 2017 og 2018 v/ kasserer Peder Møller 

  

Beretning og regnskaber skal ifølge vedtægterne offentliggøres 14 dage før 

generalforsamlingen, dvs. 1. juni.  

4. Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret (se aktuelle satser på 

https://abaforeningen.dk/medlem/). 

5. Behandling af indkomne forslag 

Fristen for at indsende beslutningsforslag er 14. dage før generalforsamlingen, 

dvs. 1. juni. Fristen for forslag til vedtægtsændringer er dog en måned, dvs. 15. 

maj. Forslag kan sendes til bestyrelsen@abaforeningen.dk .  

6. Valg af formand 

Formanden vælges for to år ad gangen. Den siddende formand genopstiller 

ikke.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsen skal (ifølge vedtægternes § 5), ud over formanden, bestå af mindst 

4, højest 8 medlemmer plus 2 suppleanter.  

Bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 
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Bestyrelsen har i den forgangne periode haft 6 medlemmer. Af disse er 2 ikke 

på valg, 1 ønsker genvalg, 2 ønsker ikke genvalg, og 1 ønsker at trække sig, 

selvom hun ikke er på valg. Dermed skal der vælges mindst 1 og højest 5 nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Alle former for kompetencer kan bruges i bestyrelsen. Vi holder de fleste 

møder over Skype, så bestyrelsesarbejdet kan godt hænge sammen med et 

familieliv med autisme, hjemmetræning osv. Hvis du gerne vil vide mere om, 

hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, så skriv eller ring til Peter på 

formand@abaforeningen.dk / 40 53 47 99 – eller tal med dit nærmeste 

bestyrelsesmedlem.  

Suppleanter 

Der skal vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

Suppleanter forpligter sig til at følge med i bestyrelsens sager og diskussioner, 

så de kan træde til ved frafald. De kan (men skal ikke) deltage i 

bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.  

8. Valg af revisorer  

 

9. Eventuelt  

Se referater fra tidligere år på: https://abaforeningen.dk/om-

os/generalforsamlingen/  

mailto:formand@abaforeningen.dk
https://abaforeningen.dk/om-os/generalforsamlingen/
https://abaforeningen.dk/om-os/generalforsamlingen/

