Ekstra ordinær generalforsamling i OIK
mandag d. 20. januar 2014 kl. 18 i klubrummet.

Vi vil gerne fra bestyrelsens side ønske alle i OIK et godt nytår.
Det har været et spændende 2013 og vi glæder os alle til de nye udfordringer som 2014 byder på.
Vi fik desværre en trist melding med udgangen af 2013. Da Simon Vølunds jobsituation har ændret
sig radikalt, har han været nødsaget til at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Da Torben Clausen i efteråret ligeledes måtte trække sig fra bestyrelsen som følge af både sygdom
og arbejdspres, mangler vi medlemmer til bestyrelsen som sammen med de resterende medlemmer
vil løfte spændende opgaver som bestyrelsen står overfor i foråret.
Bestyrelsen har d. 2. jan. 2014 konstitueret Michall Olsen som formand, frem til den ekstra ordinær
generalforsamling, hvor han opstiller som formands kandidat.
Mødet afholdes i klubrummet og der vil til alle deltagere blive serveret kold kartoffelsalat
med frikadeller samt en enkelt øl eller vand. (tilkendegivelse om deltagelse fremsendes til
Yvonne Poulsen yp@oik.dk)
Vi håber, at mange vil deltage i den ekstra ordinære generalforsamling og give en hånd med for at
hjælpe klubben, holdene og dig selv med at gøre forholdene endnu bedre i OIK.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med baggrund i klubbens vedtægter §11 med et varsel
på 14 dage.
Dagsorden til mødet er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent og dirigent
Kort beretning fra konstitueret formand
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlem
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Eventuelt

Den ekstra ordinære generalforsamling vil med hensyn til mødets ledelse, afstemning m.v. blive
afholdt efter samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
Kom og deltag og vær med til at gøre en forskel for din klub !

Referat:
1. Valg af referent og dirigent:
Referent: Dorthe Hansen
Dirigent: Allan Benediktsson
2. Kort beretning.
Michall Olsen kort beretning omkring hvorfor der er indkaldt til EOG.
3. Valg af formand: Der er ingen modkandidater, så Michall Olsen er valgt.
4. Valg af bestyrelsesmedlem:
Kim Ottosen, stiller op
Dorthe Madsen, stiller op
Stine Pilely, stiller op
Resultat:
Kim er valgt ind med 17 stemmer
Dorthe fik 11 stemmer
Stine fik 6 stemmer
En ugyldig stemme
5. Valg af 2 suppleanter:
Dorthe Madsen, stiller op
Peter Ferrold, stiller op
Begge er valgt ind uden modkandidater.
6. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

