11. april 2022
PALZ
DI-2021-44030

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Stenhuggerlauget - 2022
Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00-12.00
Hotel Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Dagsorden jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Oldermandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter
Kort beretning om året der er gået i Foreningen for Kirkegårdskultur, og valg af laugets
repræsentant i Foreningen for Kirkegårdskultur
Indkomne forslag
Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer
til oldermanden og bestyrelsen
Fastlæggelse af indskud
Valg af oldermand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår tidligere konsulent for Stenhuggerlauget, Robert Pajor, som dirigent
Ad. 6 Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være oldermanden i hænde senest den
29. april 2022. Indsendes til palz@di.dk
Ad. 9 Valg af oldermand
Oldermanden vælges for en 4-årig periode og da Ole Grage blev valgt i 2018, så er han på valg i
år. Bestyrelsen indstiller Ole til genvalg. Indstillinger af andre kandidater til oldermandsposten
skal være sekretariatet i hænde senest den 29. april 2022. Indsendes til palz@di.dk
Ad. 10 Indstillinger af kandidater til oldermandsposten og bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Thomas Bryde Johansson og Peter Michael
Jensen er på valg i år og bestyrelsen indstiller dem begge til genvalg. Indstillinger af andre kandidater til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest den 29. april 2022. Indsendes til
palz@di.dk
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Stenhuggerlaugets generalforsamling
Dagsprogram lørdag den 21. maj 2022
Tid

Hvad

Hvor

Kommentar

9:30-10:00

Registrering

Kongebrogården

Snack/let morgenmad

10:00-12:00

Generalforsamling

Kongebrogården

12:00-13:00

Frokost

Kongebrogården

13:00-14:00

Foredrag

Kongebrogården

Fremtidsforsker
Jesper Bo Jensen

14:30-17:00

Udflugt

Lillebælt

Inkl. ledsager

17:00-18:30

Pause

Tid på egen hånd

18:30-19:00

Velkomstdrink

Kongebrogården

19:00

Festmiddag

Kongebrogården

Praktiske oplysninger
Fuldmagt
Hvis man er forhindret i at deltage, kan man udfylde fuldmagt på tilmeldingssiden
Alternativt kan den underskrevne fuldmagt medbringes til generalforsamlingen af fuldmagtshaver (fuldmagt skal da fremvises ved registrering).
Bemærk, et stemmeberettiget medlem kan give møde og stemme ved skriftlig fuldmagt
for maksimalt et andet stemmeberettiget medlem, jf. vedtægternes § 13, stk. 2.
Priser
Det er gratis at deltage i generalforsamling, frokost, oplæg med fremtidsforskeren og eftermiddagsudflugten.
Øvrige priser
Middag: fire-retters chefs menu inkl. vine: 995 kr. inkl. moms pr. person.
Enkeltværelse: 1.000 kr. inkl. moms
Dobbeltværelse: 1.310 kr. inkl. moms
Eventuel overnatning dagen før – fredag den 20. maj
Såfremt man ønsker at overnatte dagen før – bedes man selv kontakte Hotel Kongebrogården. Denne nat inkl. morgenmad afregnes direkte ved afrejsen.
Det øvrige arrangement fremsender sekretariatet faktura på efterfølgende.
Tilmelding
Senest den 5. maj 2022.
Tilmeld dig her: Stenhuggerlaugets generalforsamling 2022 (danskindustri.dk)
Bestyrelsen glæder sig til en hyggelig, faglig og god dag sammen med medlemmerne og
deres ledsagere.

På gensyn den 21. maj på Hotel Kongebrogården i Middelfart.
Med venlig hilsen

Ole Buchhave Grage
Oldermand

