GENERALFORSAMLING OG TORPARE-MESSE 2015
INVITATION
TIL ALLE MEDLEMMER
Bestyrelsen i Danske Torpare
indkalder til foreningens ordinære generalforsamling
i henhold til vedtægternes § 6:

LØRDAG DEN 7. MARTS 2015
Park Inn Copenhagen Airport Hotel, Engvej 171,
2300 København S, Kastrup

DAGSORDEN
for Danske Torpares ordinære generalforsamling
lørdag den 7. marts 2015 på Park Inn i Kastrup
Bestyrelsen foreslår advokat Lars Holm Rasmussen som
generalforsamlingens dirigent.
1.

Dirigentens beslutning om generalforsamlingens
lovlige indkaldelse og påbegyndelse.

2.

Valg af referent.
Bestyrelsen foreslår Marian C. Prestage.

3.

Bestyrelsens årsberetning.

4.

Orientering ved sekretariatschef Mette Vestergård.

5.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret
årsregnskab.

6.

Årsberetning, årsregnskab og budget kan ses på hjemmesiden fra den 9. februar 2015. Ved anmodning kan materialet
fremsendes eller afhentes i sekretariatet.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer:
a. Bestyrelsen giver indstilling om udnævnelse af et
æresmedlem jf. vedtægternes § 19.
b. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7.

Fremlæggelse og beslutning af budget. Bestyrelsen
foreslår, at det årlige kontingent fortsætter uændret.

På vegne af bestyrelsen
Bjørn Nielsen

8.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Hansen og
nyvalg af Bjørn Donnis.

9.

Valg af fem suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Gitte Kirkeby,
Ulf Wennerwald og Pia Borg.

10.

Valg af revisorer:
a. Ekstern revisor: Statsaut. revisor John Lauritsen,
JS Revision, foreslås genvalgt.
b. Intern revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af
foreningsmedlem Henrik Græsdal.

11.

Eventuelt.

Kl. 10.00 MESSE
Her kan du møde et udvalg af virksomheder, der har særlige
tilbud til torpare. Du kan også møde foreningens netværk,
udvalg, rådgivere, frivillige, bestyrelse og medarbejdere.
Der er dækket op til en lettere tag selv-brunch, og i torpareshoppen kan du gøre et godt køb.
Kl. 12.00 GENERALFORSAMLING
Valgkort udleveres mod forevisning af gyldigt medlemskort
for 2014/15 ved velkomstbordet i foyeren. Bemærk, at der
kun er én stemme pr. medlemskab. I pausen underholder
torpare-koret med danske og svenske sange.

Tilmelding For at få et overblik over antallet af deltagere
beder vi om en uforpligtende tilmelding, som du kan foretage på www.torpare.dk eller ved at sende dit navn, medlemsnummer og antal deltagere til mail@torpare.dk.
Parkering Der er gratis parkering på gaderne ved Park Inn
og på hotellets parkeringsplads, der ligger over for hotellet
på Hedegaardsvej. For at kunne parkere på parkeringspladsen skal du ind i receptionen og hente en billet, som skal
sættes i forruden. Derudover er der en parkeringskælder på
hotellet, og her koster en dagsbillet 95 kr.
Med bil Når du kommer i bil ad motorvej E20, drej fra ved
frakørsel 16, som er den sidste frakørsel, inden motorvejen
fortsætter til Sverige via Øresundsbroen. Drej herefter til
venstre mod Kastrup ad Amager Strandvej. Fortsæt ad Amager Strandvej ca. 2,5 km. Drej til venstre ad Hedegaardsvej
og fortsæt ca. 300 meter, og hotellet ligger på højre side.

Mange har oplevet

Med metro Fra Nørreport station tages metroen mod Luftat blive angrebet
havnen (ca. 14 minutter). Fra lufthavnen tages metroenaf en sværm af mitter.
mod Vanløse (ca. 4 minutter). Hotellet ligger lige ved siden Det kan føre til alt
af ”FEMØREN” metrostation.
fra ubetydelige små
pletter til alvorlige
allergiske reaktioner.

6 februar 2015 I Torpare

