INDKALDELSE TIL VALG AF FULDTALLING BESTYRELSE
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
SJÆLLANDSGADEBAD
HVOR OG HVORNÅR:
Mandag den 4. oktober 2021 klokken 19.00-21.30 i Verdenskulturcentret,
Aulaen 1. sal, Nørre Allé 7, 2200 København N.
DAGSORDEN
Bestyrelsen byder velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller til valg til dirigent advokat Phillipp Quedens fra VQ Advokater.
Bestyrelsen indstiller, at der er to referenter, der deles om referentopgaven.
Der skal stemmes om, hvorvidt generalforsamlingen skal optages med mikrofon.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen gør status siden sin tiltrædelse den 7. juni 2021, driften hen over
sommeren og kravene i den nye driftsaftale 2021-2024, aktiviteter, statistik og
handleplan 2021-2022 aftalt med kultur og fritidsforvaltningen i august, jfr. bilag. Der
vil blive redegjort for, hvordan der nu er langt højere krav til aktiviteter i
almindelighed, kulturelt og socialt bad, dokumentation og afrapportering samt en
kulturanalyse.
3. Tilrettet budget oktober 2021
Som bilag ﬁndes tilrettet budget oktober 2021. Der redegøres for, hvordan det
tilrettede budget afspejler de aftalte aktivitetspunkter for 2021-2022 og
handlingsplanen 2021-2022.
4. Valg til bestyrelsen
Nuværende medlemmer af bestyrelsen:
Charlotte Biil: ikke på valg
Michael Espensen: Ikke på valg
Karina Espensen: Ikke på valg
Claus Ekman: Ikke på valg
Kasper Bech: Ikke på valg
Der skal vælges to yderligere bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

5. Eventuelt
Der kan her ske drøftelse af alle forhold vedr. Foreningen, men ikke træﬀes
beslutninger.
For at deltage i generalforsamlingen, er det nødvendigt, at du melder dig til her
Bemærk: For at være stemme- og opstillingsberettiget skal du være medlem
af Foreningen Sjællandsgade Bad. Et års medlemskab koster minimum 50 kr.
Meld dig ind her
Bilag til Generalforsamlingen (driftsaftale 2021-2024, handlingsplan 2021-2022,
aktivitetsplan 2021-2022 og statistik 2021, revideret budget oktober 2021,
vedtægter mm) kan ﬁndes på Sjællandsgade Bads hjemmeside senest syv
dagen inden generalforsamlingen nederst på siden her
Meddelelser til Bestyrelsen sendes på bestyrelsen@sjaellandsgadebad.dk

