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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roskilde Tennis Klub 

Onsdag den 8. marts 2022 klokken 19.00 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven 6 i Roskilde 
NB: Der serveres smørrebrød kl. 19 under formandens beretning. 

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter: 
1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår Peter Madsen 

2. Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2022 
Se også formandens skriftlige beretning, som vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsam-
lingen. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden inden Generalforsamlingen, så medlemmerne kan nå at 
orientere sig i det. 

4. Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for 2023 
Budgettet vil blive lagt på hjemmesiden inden Generalforsamlingen, så medlemmerne kan nå at 
orientere sig i det. 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
a) Valg af anlægsansvarlig for 3 år. 
Bestyrelsen foreslå genvalg af Jonas Vestermann 
b) Valg af kasserer for 2 år. 
Bestyrelsen foreslår valg af Niels Ingemann Møller 
Hans-Henrik Bülow ønsker ikke genvalg 
c) Formanden blev i september 2022 valgt i for 1½ år frem til den ordinære generalforsamling i 
2024 
d) Valg af 2-6 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 
Bestyrelsen indstiller valg af 4 medlemmer til bestyrelsen for 1 år, således at bestyrelsen det kom-
mende år vil være på 7 medlemmer. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Andreas Andersen, Peter Sigdal samt nyvalg af Helle Michaelsen 
Pia Winther og Henrik Gøtke ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår registreret revisor John Lorey Petersen, Dansk Revision 

8. Eventuelt 
 
Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22. 
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Opmærksomheden henledes på, at eventuelle fuldmagter som minimum skal indeholde benæv-
nelse af, hvad fuldmagten gives til, navn, adresse, medlemsnummer og underskrift fra den, der gi-
ver fuldmagten, og navn og medlemsnummer på den person fuldmagten gives til. Det er dirigen-
ten, der på generalforsamlingen formelt tager stilling til en fuldmagts gyldighed. 
 
 
Roskilde den 15. februar 2023. 
 
Jan Winther 
Formand for Roskilde Tennis Klub 


