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Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 
I EDR Ballerup Afdeling torsdag d. 05-03-2015 Kl.19:30 

Afholdes i klubbens lokaler på: Foreningscenteret TAPETEN. Magleparken 5, 1.sal. 2750 Ballerup. 

 
Hermed indkalder bestyrelsen for EDR Ballerup Afdeling til ordinær generalforsamling i klubbens 
lokaler jf. foreningens vedtægter § 10. 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og 2 stemmetællere  
3. Årsberetning (fra formand OZ1JTE)  
 

4. Årsregnskab  
 

5. Indkomne forslag  
6. Fastlæggelse af næste års kontingent og betalingsbetingelser  

Nuværende kontingent er  
Kr. 300.- pr. år for 1. medlem  
Kr. 125.- pr. år for 2. medlem på samme adresse.  
Kr. 20.-pr. år for hvert medlem under 25 år på samme 
adresse. 
Bestyrelsens indstilling er et uændret kontingent for den 
kommende periode. 

 

7. Budget for indeværende år. Se bilag  
 

Valg til bestyrelse, revision og evt. udvalg  
8.1 Formand (for 2 år), på valg er OZ1JTE, Thomas. 
8.2 Bestyrelsesmedlem (for 2 år) på valg er OZ2HJL Hans Jørgen, 
OZ2JP Jens, OZ2MA Martin og OZ2PJ Poul. Martin og Poul ønsker 
ikke genvalg. 
8.2.1 Jesper OZ0JBM er udtrådt af bestyrelsen i utide, og en 2-årig 
bestyrelsespost skal besættes. Denne post er dog på valg igen i 2016. 
8.3 2 stk. Bestyrelsessuppleanter (for 1 år), på valg er OZ1ARZ Jens og 
Benny OZ5BU. Begge ønsker genvalg.  
8.4 Revisor(for 2 år). På valg er Kurt OZ9KJ. Modtager genvalg. 
8.5 Revisorsuppleant (for 1 år) på valg OZ1DB Karsten. Modtager  
genvalg. 
For punkt 8.1 – 8.5 kræves det, at du er medlem af landsforeningen 
EDR. 
 
9.0 Eventuelt. 
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Ad. Punkt 5 
Forslag til generalforsamlingen bedes du sende til: 

Thomas Gosvig, Linde alle 28, 2750 Ballerup. E-mail: oz1jte@mail.dk 
Forslag skal være formanden i hænde senest. 26. februar 2015. 
 
Indkomne forslag: 
 

A) Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om der forsøges på generalforsamlingen at finde 
en tovholder, der vil arbejde for at forny vores hynder på vores bænkesæt. 
Der ligger lige nu en mulighed for at Heidi OZ4ABO vil stå for bestilling af et sæt til en pris 
på ca. Kr. 7000.- 
Findes der derfor ikke en tovholder der mener at kunne gøre det bedre, opfordres 
generalforsamlingen til at tage stilling til om bestillingen skal gennemføres. 
 

B) Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om der forsøges på generalforsamlingen at finde 
en ny webmaster, der vil arbejde for at vedligeholde vores hjemmeside. 
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