
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014  
 
Næstved Model Racing Club indkalder hermed til ordinær generalforsamling på 
”GÅRDEN” 
Ålestokvej 4, 4700 Næstved 
 

                  Onsdag den 5. november 2014 – kl. 19.30 
Bestyrelsen gør opmærksom på at eventuelle blankofuldmagter ikke accepteres og 
at brevstemmer skal overholde nedenstående bestemmelser for ændringsforslag til vedtægterne i 
punkt 5. 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
1. Valg af dirigent og stemmetæller. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning og regnskab.  
4. Vedtagelse af kontingent og gebyrer. 
    Bestyrelsen foreslår kr. 800 i klubkontingent, hvoraf de 200 kr. vil blive udbetalt med 100 kr. 
    pr. deltaget arbejdsdag. 
    Der skal også betales 250 kr. til DMSU direkte. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
    Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes tekst i punkt 10 sidste sætning således: 
    Stemmeret og taleret på generalforsamlingen er kun for medlemmer af NMRC. Indmeldelse 
    skal være foretaget senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen og medlemskab registreret 
    betalt. Særligt inviterede kan have taleret. 
    Bestyrelsen ønsker en tilføjelse til punkt 10 således: 
    Blankofuldmagter accepteres ikke, og brevstemmer kan kun stemme ja eller nej til konkrete 
    offentliggjorte forslag. 
    Bestyrelsen foreslår en ændring af punkt 8 således at: 
    Både formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, samt 3 bestyrelses- 
    medlemmer, der konstituerer sig på førstkommende brstyrelsesmøde indenfor 4 uger. 
6. Valg af bestyrelse. 
    På valg er: Formand: Per Wisler er villig til genvalg               for 1 år. 
                       Kasserer: Nicolai Heilbuth er villig til genvalg      for 2 år 
                       Bestyrelsesmedlem Bo Kjeldgaard som ikke ønsker genvalg. 
    Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i Bo Kjeldgaards sted. Interesserede kandidater der ikke    
    kan møde op til generalforsamlingen, bedes kontakte bestyrelsen hurtigst muligt. Der skal findes  
    et bestyrelsesmedlem mere, alternativt skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Valg af bestyrelsessuppleanter: Steen Dolmer genopstiller + helst 1 til. 
7. Valg af revisor: Søren Jørgensen genopstiller. 
    Valg af revisorsuppleant: Spørg Bo Kjeldgaard. 
8. Eventuelt: Herunder deltagelse i DMSU´s landsmøde i februar 2015. 
 
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, bedes indsendt til sekretæren 
erikskou@post5.tele.dk senest 01/11-2014. 
 
Under generalforsamlingen vil klubben være vært for kaffe med kage samt en øl eller en vand. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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