
Valby. 21.03.23

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Rettidig indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKS København d. 24. april 2023 kl.
15:15 i KG’s kantine.

Dagsorden

Foreløbig dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent.

a. Bestyrelsen stiller forslag om at kontingentet hæves til 1100 kr. om
måneden, samt rejsen fremover ikke er inkluderet i egenbetaling. Idet
rejsen fremover vil blive tilbudt mod særskilt ekstrabetaling.

6. Forslag om ændring/tilføjelser i vedtægterne
For at AKS København kan drive turneringshold stiller bestyrelsen et
forslag om et nyt kontingentbeløb knyttet til at spille på turneringshold i
AKS-regi. I dag har AKS København et kontingent/en egenbetaling pr.
måned. Dette beløb dækker en række tilbud og produkter. Beløbet
dækker ikke udgiften forbundet med at spille på turneringshold. Dette
beløb og kontingent har hidtil været bundet til samarbejdsklubber til
AKS København. Da AKS København i den kommende sæson / det
kommende skoleår skal have og drive turneringshold fremsættes der
forslag om, at AKS København kan opkræve en ny type kontingent på
2.900 kr pr person pr sæson / år til at dække udgifter til forbund og drift
for turneringsholdet, det pågældende medlem spiller på.

a. Bestyrelsen vil derfor gerne fremsætte to forslag til vedtægtstilføjelser:
i. § 2 Foreningens formål: Som medlem i AKS København vil der

være to typer af aktive medlemskaber. Det ene medlemskab vil
være knyttet til talentudvikling og morgentræning. Det andet
medlemskab vil være knyttet til at spille på et turneringshold.
Medlemskabet af AKS København kan indeholde både den ene
type medlemskab eller begge. De udelukker ikke hinanden.

ii. § 3. Det er foreningen formål at oprette og drive turneringshold
for egne medlemmer. Som medlem i AKS København vil der



blive tilbudt turneringshold, såfremt et passende antal
medlemmer (et tilstrækkeligt antal) ønsker at spille på et AKS
København turneringshold.

7. Behandling af indkomne forslag.
a. Indkomne forslag skal være AKS København i hænde senest d. 5. april

2023 via mail: aks@kg.dk
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Næstformand
b. Kasserer
c. Øvrigt bestyrelse
d. Valg af en suppleant

9. Valg af revisor
10.Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

mailto:aks@kg.dk

