
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning (vil foreligge skriftligt).
4. Fremlæggelse af regnskab (vil foreligge skriftligt).
5. Behandling af indkomne forslag.   (note 1)

6. Fastsættelse af kontingent for 2013/14.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erik Løkke Borg, Erik Halkjær, og Søren Rabbe.

Alle tre er villige til genvalg.
8. Valg af suppleant. På valg er Jørn Steen Larsen. Jørn er villig til genvalg.
9. Valg af revisor (nuværende revisor, Gert Svanholm er villig til genvalg).
10. Valg af revisorsuppleant (nuværende revisorsuppleant Poul Erik Rasmussen er villig til genvalg).
11. Eventuelt.

onsdag den 23. oktober 2013, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.

Generalforsamlingen søges som vanligt afviklet hurtigt og effektivt. Bagefter kan medlemmerne på
helt uformel vis nyde en lækker buffet ledsaget af et udvalg af amerikanske vine, dvs. uden at blive
forstyrret af speaker og kommentarer.
Prisen for deltagelse i hele arrangementet er kun kr 200 pr medlem (max 2 pr husstand), og gæster
kan ikke medtages.
Medlemmers deltagelse i generalforsamlingen uden efterfølgende buffet og vine er gratis, men kræver
også tilmelding på vores webside (http://daws.dk) eller på kuponen nedenfor.
Tilmeldinger skal af hensyn til den praktiske afvikling ske senest  torsdag den 17. oktober 2013.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  (max. to) ____  person(er) til ”DAWS generalforsamling 2013”,
onsdag den 23. oktober 2013 i Færøhuset.
Beløbet, kr. 200 pr. person (ingen gæster) er:

vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).

Jeg/vi ønsker at deltage uden buffet ___ (sæt X).

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest torsdag den 17. oktober 2013.

Hermed indkaldes DAWS medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling:

DAWS generalforsamling 2013

Note 1: Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
onsdag den 9. oktober 2013. Forslag sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø.


