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                                                                                                     Nykøbing Sjælland, august 2020 
 

 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

 
onsdag d. 2. september 2020 

 
KI. 19.00 i Pakhuset. 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og   
    planer for det kommende år til godkendelse. 
 
3. Regnskab 2019 til godkendelse 
 
4. Forslag: 
    Ændring af vedtægternes § 4 og § 16. (se bagsiden) 
 
5. Valg af formand: Henrik Larsen er på valg for 2 år. 
 
    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, Per Christiansen, Kurt Bonde Rasmussen og Majken  
    Nevermann er på valg for 2 år. 
    Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Robert Krogsgaard for 1 år. 
 
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, Heidi Jensen er på valg for 1 år. 
 
7. Valg af ekstern revisor. 
    Bestyrelsen foreslår Greve Strands Revision v/ registreret revisor FSR Frank Eliassen. 
     
8. Orientering Stofa 
 
9. Eventuelt 
 
Fra kl. 18.00 – 19.00 vil Stofa være til stede i Pakhuset, så I har mulighed for at stille 
spørgsmål direkte til Stofas medarbejdere. 

PS! Regnskab for 2019 kan downloades på www.nyka.dk eller afhentes i butikken på 
lørdage mellem 10 og 12. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Forslag til vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 02.09.2020. 

 

Ændring af vedtægternes § 4 og § 16 

 

§ 4. 
 

 
Kontingentet og driftsbidraget fastsættes efter bestyrelsens forslag hvert år på 
budgetgeneralforsamlingen  for det kommende regnskabsår. 
 
 

REGNSKAB OG ØKONOMI: 

 

§ 16. 

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet revideres af en registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad 
gangen. Ved nyvalg af revisor tiltræder den nyvalgte revisor umiddelbart efter generalforsamlingen.  

 

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.  

 

Foreningens ledige likviditet kan dels placeres i pengeinstitutter og dels i kortfristede danske 
obligationer med en løbetid på 1-5 år.  

Udskiftes med: 

Foreningens midler skal, bortset fra mindre beløb til daglig drift, være placeret i 
pengeinstitut eller værdipapirer.  
Værdipapirer skal så vidt det er muligt være noteret i foreningens navn, og placering af 
midler i værdipapirer afstemmes med foreningens risikoprofil og investeringshorisont.  
Formand og kasserer tager beslutning om placeringen i værdipapirer i forening. 

 

http://www.nyka.dk
mailto:info@nyka.dk

