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L A N D S G E N E R A L
FORSAMLING 2020
HO V EDBE S T Y REL SEN INDK A L DER HERMED
T IL ORDIN ÆR GENER A L F OR S A ML ING:
Lørdag den 4. april 2020
kl 14.00 Frederiksborg
Gymnasium og HF, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød

1. marts 2020.

Der vil i henhold til vedtægternes
§6, stk. 2 være følgende dagsorden:

Ad. Pkt. 6 og 7: Forslag vedr. kandidater

1.	Fremlæggelse af hovedbestyrel-

være hovedbestyrelsen i hænde senest

til hovedbestyrelsesmedlemmer og sup-

sens beretning om foreningens

pleanter skal være hovedbestyrelsen i

virksomhed i den forløbne periode

hænde senest 1. marts 2020.
Kommer du med offentlig transport, er
der S-Bus og andre busser samt S-tog til
Hillerød station og Lokalbanen. Gå over
gangbroen og til højre på Carlsbergvej.

Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og revisor vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 29.
marts. 2020. Informationerne udsendes
automatisk til alle lokalformænd.

Kl. 13 - 14 finder uddeling af forskningsmidler sted. Alle er velkomne.

regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
3.	Hovedbestyrelsens forslag til
handlingsplan for det næste år.
4.	Behandling og godkendelse af budget.
5.	Indkomne forslag.

Vedtægter for Colitis-Crohn Foreningen
kan findes på foreningens hjemmeside

Adgang: Medbring medlemsbevis i form

til godkendelse.
2.	Fremlæggelse af det reviderede

www.ccf.dk

af blad nr. 117 eller kontingentkvittering.

6.	Valg.
a.	Foreningens formand.
		På valg er Charlotte Lindgaard
Nielsen. Charlotte genopstiller.

I forbindelse med generalforsamlingen by-

b.	Hovedbestyrelsesmedlemmer.

Ad. Pkt. 5: Forslag, som ønskes behand-

des på et let måltid. Ønsker du at deltage i

		Der skal vælges 3 medlemmer.

let på den ordinære

spisningen, bedes du tilmelde dig senest

		Af sidende HB medlemmer

generalforsam-

29. marts 2020 til sekretariatet på telefon

ling, skal

35 35 48 82 eller info@ccf.dk.

genopstiller Casper Nagel, Pia
Haurholm og Lena Kjærgaard.
7.	Valg af suppleanter. Der skal væl
ges 3 suppleanter.
8.	Valg af revisorer.
9.	Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling.
10.	Eventuelt.
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