Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Coding Pirates Birkerød
Tid: 19/4 2018 kl. 19.00
Sted: Biblioteket, Stationsvej 38, mødelokale 1
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Der skal vælges 2 medlemmer - følgende har meddelt deres kandidatur:
i. Rikke Møller-Poulsen
ii. Tom Hansen
b. Der skal vælges 2 suppleanter -følgende har meddelt deres kandidatur:
i. Brita Jensen
ii. Rolf Ingvardson
8. Valg af revisor og suppleanter
a. Der skal vælges 1 revisor
Kandidater:
b. Der skal vælges 1 revisorsuppleant
Kandidater:
9. Indkomne forslag:
a. Forslag til ændring af vedtægternes §8 Revisor (bilag a)
10. Eventuelt

Bilag a:
Forslag til ændring af vedtægternes §8 Revisor.
Forslaget er fremsat af bestyrelsen og begrundelsen for vedtægtsændringen er:
a) På de seneste generalforsamlinger har det været svært at finde personer, som ønsker at varetage
rollen som revisor og suppleant herfor
b) Seneste valgte revisor og suppleant er stoppet i foreningen og vi står således uden valgt revisor og
skal have regnskabet revideret eksternt.
c) I takt med foreningen vokser – og dermed økonomien bliver større – er der behov for en mere
”professionel” revisionsbistand, hvorfor det vil synes at være fornuftigt, at revidering af regnskabet
finder sted eksternt af en som er uddannet indenfor regnskab o.l.
Nuværende formulering:
§8 Revisor
Revisor vælges bland foreningens medlemmer. Valgperioden er på 1 år.
Der skal vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisoren har til en hver tid ret til at se kassebeholdningen

Ny formulering:
§8 Revisor
Bestyrelsen vælger en ekstern revisor udenfor foreningens medlemmer.
Revisoren må ikke være i familie eller have andre familiære relationer med medlemmer af foreningens
bestyrelse.
Bestyrelsen kan anvise honorar for revisionsydelsen. Der skal vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisoren har til en hver tid ret til at se kassebeholdningen

