24 September 2016

Indkaldelse til Årsmøde/Generalforsamling
Hej alle,
Der indkaldes hermed på vegne af Syverrace Cup Danmark til Årsmøde/Generalforsamling 2016

Søndag d. 19 November 2017
Kl. 12:00
Mødested er hos
Susanne & Carsten Lauridsen
Agervigvej 46
6800 Varde
Vi forventer at generalforsamligen og Årsmødet strækker sig fra kl. 12:00 til kl. 15:00
Kl. 15:00 træder Motorsports coach Tommy Schröter på scene og vil komme med nogle
racing guldkorn til vore Teams og kører.
Foreningen gerne vil være vært med en sandwich og en kold øl eller sodavand, så regner vi med at
spise dette mellem kl. 11:30 og 12:00.
Årsmødet og generalforsamlingen er åben med adgang for alle som har interesse i at høre mere om
Syverrace Cup, Danmark, eller som har planer om at køre i klassen.
Jeg vil af hensyn til bestilling af sandwich og drikkevarer gerne have en tilbagemelding på hvem der
kommer til mødet hurtigst muligt og senest Tirsdag d.07 November 2017.

MAIL: formand@sevenracing.dk

Forslag til ændring af reglementer og/eller vedtægter bedes fremsat snarest og senest mandag d. 07.
November 2017, hvorefter der vil blive udsendt oversigt over de modtagne forslag.

MAIL: formand@sevenracing.dk
SPISNING.
For dem som ønsker at spise inden hjemrejse efter mødet som forventes afsluttet kl. ca. 16:30, vil der være
mulighed for at bestille Flæskestegs sandwich med pommes frites og dyppelse for Kr. 75,00 Øl og vand kan
tilkøbes. Tilmelding senest d, 07. November 2017. MAIL MAIL: formand@sevenracing.dk
Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke selv er aktiv kører.
Dagsordenen vil følge vedtægterne, der lyder
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Klasserepræsentantens beretning
3. Kassereren / Klasserepræsentanten fremlægger regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent for 2017.
5. Forslag fra styregruppen.
6. Forslag fra medlemmer (indsendt).
7. Valg af styregruppe.(5 personer)
8. Valg af revisor.
9. Evt.
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