
Dansk El-Forbund 
Skive-Nykøbing Guldnåleklub / Afdeling Midtjylland 

Æblevej 67 7870 Roslev 40178768 

 

Roslev 10. feb. 2019 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skive-Nykøbing Guldnåleklub 
 

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.00 
I Bowlingcenteret ”Bowl´n Fun”, Sdr. Boulevard 13, Skive 

 

Kl. 18.00 – 19.00    afholdes der generalforsamling med følgende 

 

DAGSORDEN:     

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol (er fremlagt ½ time før generalforsamlingen). 

3. Beretning. 

4. Indkomne forslag. 

5. Regnskab – herunder fastlæggelse af kontingent 

6. Valg for 2 år – på valg er: 

a. Formand John Krogh  

b. Bestyrelsesmedlem Per Kristian Laursen  

            c.   Revisor Gunnar Sørensen Bysted 

 Valg for 1 år – på valg er : 

            d.   Bestyrelsessuppleant Preben Helge Thomsen   

            e.   Revisorsuppleant Gunnar Møller 

            7. Evt. 

 

Kl. 19.00 – 20.00    har klubben købt 1 times bowling, hvor vi igen i år skal spille om, hvem der 

skal kåres som årets klubmester. Vi skal samtidig spille om, hvem der skal repræsentere Skive-

Nykøbing Guldnåleklub i den sædvanlige dyst mod vore kolleger i Holstebro Guldnåleklub, og som 

i år skal foregå i Skive . 

 

Kl. 20.00 – 21.00     er der spisning, hvor klubben er vært ved husets buffet. 

 

Da vi forud for generalforsamlingen skal meddele Bowl´n Fun, hvor mange vi bliver til spisningen 

og bowling, skal vi venligst bede om tilmelding senest Tirsdag den 5. marts til: 

John Krogh   40 17 87 68  jkk@energimail.dk 

Aage Christensen 23 46 28 08  el-aage@live.dk 

Per Laursen   51 71 93 98  perlaursen233@gmail.com 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

   Tirsdag d. 5. marts 2019. Forslag til personvalg kan stilles på generalforsamlingen. 
 

Vi håber, at du har tid og lyst til en aften med kammeratligt samvær, lidt godt at spise og en 

bowlingturnering hvor vi på behørig vis slutter aftenen af med at kåre årets klubmester. 

 

Pensionister: Årskontingentet  120 kr. indbetales på konto:8502 2683208542 Senest 1. marts.2019 

 

Ps: Oplys venligst jeres mail adresser , så sparer klubben portoen. 
 

Med venlig hilsen og  

på bestyrelsens vegne 

fmd. John Krogh 

mailto:jkk@energimail.dk

