
Forslag til Dagsorden til FSB Foreningens ordinære Generalforsamling 
den 28. marts, 2022, kl. 17 – 19, på Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100

København Ø, lokale: sal nr. 1.

1.     Valg af dirigent og 3 (tre) stemmetællere samt 1 (en) referent.

     2.      Godkendelse af dagsordenens rettidige udsendelse og af indsendte         
               fuldmagter, jf. § 6, stk. 5.

     3.       Formandens beretning for den forløbne periode og oplæg til drøftelse af
     kommende aktiviteter om foreningens virksomhed, til godkendelse.

4.       Kasserens beretning og godkendelse af regnskab samt godkendelse af
          foreningens budget. 

5.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år.   

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der vælges særskilt til
      posterne som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af 2 (to) revisorer og 1 (en) revisorsuppleant.

     8.        Behandling af indkomne forslag.

     9.       Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal  
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Fristen 2 uger gælder derfor også forslag til ændring af vedtægterne. Indkomne 
forslag til generalforsamlingen udsendes via email til medlemmerne og offentliggøres
på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

 Medlemmer, som er forhindret i at deltage i foreningens årlige generalforsamling, 
kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan ud over sin 
egen stemme medbringe 2 skriftlige fuldmagter, som overdrages dirigenten ved 
generalforsamlingens begyndelse. Fuldmagten er personlig og gives til et navngivet 
medlem. Fuldmagten skal indeholde navn og adresse på fuldmagtsgiveren samt navn 
på den, som der gives fuldmagt  til at stemme på det fraværende medlems vegne. Der 
kan overdrages enten generel fuldmagt eller speciel fuldmagt til specifikke punkter på
dagsordenen.
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FSB Foreningens bestyrelse og suppleanter

På valg Valgt år År tilbage

Bo G. Flindt 2020 0

Kirsten Jørgensen 2020 0

Suppleant

Mashu D. Poulsen 2020 0

Ikke på valg

Hanne Bang 2021 1

Ewa Chylinski 2021 1

Nana Simonsen 2021 1

Suppleant

Sofia K. Svensson 2021 1

FSB Foreningens revisorer og suppleant

Niels Erik Nielsen 2021 0

Erik Thau-Knudsen 2021 0

Tue Magnussen suppleant 2021 0
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