
Foreningen for Aseksuelle i Danmark
indkalder herved til

ordinær generalforsamling

Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 14:00-16:00

LGBT+ Danmark, Vestergade 18E 2., 1456 Kbh. K & via Teams

I forhold til fysisk deltagelse: Bestyrelsen holder øje med de gældende retningslinjer, og sørger for at

generalforsamlingen kan afholdes i overensstemmelse med disse, herunder afstandskrav, håndsprit mm.

Der vil være kaffe, te og vand (og muligvis nogle snacks) til generalforsamlingen.

I forhold til online-deltagelse: Vi sender linket til mødet ud til alle medlemmer senest den 12/3 sammen

med indkomne forslag fra medlemmerne. Det er ikke nødvendigt at have installeret Teams på sin computer

for at deltage, da man kan benytte linket og deltage i mødet via en browser.

Se også vores hjemmesiden: www.aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/generalforsamling.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter det forløbne år

3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2022 samt bestyrelsens ambitioner for det kommende år

5. Samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark til godkendelse (se bilag 1a og 1b)

6. Eventuelle indsendte forslag

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:

a. Forperson

b. 2 bestyrelsesmedlemmer

c. 2 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde og overvejer, om du vil bidrage hertil, hvad enten det er som

bestyrelsesmedlem eller suppleant, så kan du vil vi anbefale videoen her: https://youtu.be/eRN7MULsBvc.

Den gennemgår bestyrelsesarbejdet, rollen som suppleant, og de andre grupper og udvalg, man kan vælge

at være en del af, hvis man ønsker at være mere aktiv. Bemærk, at det ikke er en forudsætning at bo i

Københavnsområdet for at deltage i bestyrelsens arbejde, da vi har onlineløsninger til rådighed. Se også

mere herom på vores hjemmeside (http://aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/om-bestyrelsens-arbejde/)

og skriv til os, hvis du har spørgsmål: info@aseksuelle.dk.

BEMÆRK:

http://www.aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/generalforsamling
http://aseksuelle.dk/foreningen/vedtaegter/
https://youtu.be/eRN7MULsBvc
http://aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/om-bestyrelsens-arbejde/
mailto:info@aseksuelle.dk


● Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 5/3-2021 –

send til info@aseksuelle.dk.

● Alle medlemmer er berettigede til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke

stemmes ved fuldmagt. Et medlem, der ikke kan være til stede til generalforsamlingen, kan senest

48 timer inden generalforsamlingen afgive sin stemme skriftligt til bestyrelsen angående de enkelte

punkter på dagsordenen.

● Der kan søges om tilskud til dækning af rejseomkostninger, hvis man kommer fra en anden

landsdel: http://aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/transportfond/.
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