
Palomino Sportsheste Avlsforbundet 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Pga. pandemien COVID-19 er vi i en force majeure situation, og har derfor valgt at afvikle 

generalforsamlingen virtuelt. 

Palomino Sportsheste Avlsforbundet inviterer hermed til generalforsamling d. 09.05.21. kl. 11:00 

Generalforsamlingen vil foregå online på Zoom grundet forsamlingsrestriktionerne. Vi vil derfor bede 

alle medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, om at downloade Zoom inden d. 

09.05.21 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=da&gl=US  

For at sikre at alle der ønsker at deltage og kan deltage, bedes i tilmelde jer GF inden d. 1.5. til 

camilla@palomino-psa.dk.  

Har du problemer med at downloade Zoom, kan du henvende dig til Camilla eller Gwen, som vil guide 

dig, inden GF således at du er klar til selve generalforsamlingen. camilla@palomino-psa.dk og 

webmaster@palomino-psa.dk  

Vejledning ligeledes vedlagt som bilag. 

D. 09.05.21 kan du anvende nedenstående link for deltagelse i generalforsamlingen: 

https://us05web.zoom.us/j/8830820268?pwd=SEhyRTRzQmMvZFVtWlF0ZkNkYUpOQT09  

Møde ID: 883 082 0268 

Password: 3WVWwi 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

• Valg af dirigent og referent (opgørelse af stemmeberettiget) 

• Formandens beretning 

• Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse jf. § 8 

• Bestyrelsens forslag til kontingent for det følgende år jf. § 5 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7 

• Valg af revisor jf. § 8 

• Eventuelt 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige betalende 

medlemmer adgang. Stemmeret har kun aktive medlemmer. 

På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. 
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Dog udløser familiekontingent 2 stemmer. For at kunne afgive 2 stemmer som familie, kræver det at 2 

personer fra samme husstand møder op ellers har familien kun én stemme, dog kan der medbringes en 

fuldmagt fra et andet familiemedlem. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontin-

gent være indgået på foreningens konto senest d. 31. januar i det pågældende år. Kontingent indgået 

senere end d. 31.1 i året, giver ikke stemmeret til generalforsamlingen, heller ikke selvom kontingentet 

er betalt inden generalforsamlingens afholdelse. Listen over de stemmeberettigede medlemmer afleve-

res til den valgte dirigent på generalforsamlingen. 

Stemmeafgivningen ved skriftlig fuldmagt kan finde sted, dog kan hvert medlem kun møde med én 

fuldmagt. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

HUSK tilmelding til GF til Camilla på mail. 

 

Vel mødt 

 


