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Gundsølille SG & IF  
 

Afsender-tekst: Jesper Birk Østergaard

Gundsølille SG & IF

Årsmøde i tennisafdelingen tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 18:00

Hej alle sammen.

Her er dagsorden til vores årsmøde. Hvis der er nogen som har forslag eller emner til
mødet skal de være mig i hænde senest 15. februar 2022 (en uge før mødet)
jf. https://www.gsgif.dk/vedtaegter. Forslag kan sendes til jesper@aroundit.dk

Der vil blive serveret mad fra cafeteriet. Du bedes derfor melde retur om du deltager på
mødet så der kan bestilles mad. Tilmelding sker til gurli.vittrup@gmail.com.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om tennisafdelingens virke i det forløbne år v. Jesper Birk Østergaard
4. Behandling af indkomne forslag - info følger
5. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner, herunder økonomi, for det kom -

mende år v. Gurli Vittrup
6. Valg af afdelingsudvalg, iht. § 14, stk. 2 og 3

1. Afdelingsformand (vælges for 1 år) Jesper Birk Østergaard er på valg –
modtager ikke genvalg 

2. Afdelingsmedlemsansvarlig (vælges i lige år for 2 år): Gurli Vittrup er på
valg - modtager genvalg 

3. Afdelingsmedlem (vælges i ulige år for 2 år): Thorkil Jessen er ikke på valg
7. Valg af suppleanter

1. Addelingssuppleant (vælges i ulige år for 2 år): Peter Tang som blev valgt i
2020 er udmeldt og suppleant posten er på valg

8. Eventuelt

Vi håber at se så mange af jer som muligt, mest for at vise at i også støtter op omkring
tennis i Gundsølille og viser jeres støtte til de frivillige som gør det muligt at vi kan spille
tennis lokalt. 

På vegne af tennis afdelingsudvalget

Jesper Birk Østergaard

 

Du modtager denne e-mail, da en profil med e-mail adressen *{email_adresse}* ønsker at modtage nyheder.  
Hvis ikke du ønsker fortsat at modtage nyheder, kan du afmelde her.
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