Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling
i HGU
Mandag d. 20. maj 2019 kl. 19.30 i hallens kantine.
Da det på generalforsamlingen d. 5. april desværre ikke var muligt at finde to nye medlemmer til HGUs
bestyrelse indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden for aftenen vil være følgende:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Valg til bestyrelsen, 2 medlemmer og 1 suppleant
Eventuelt

Man bliver valgt for en periode af 2 år. Suppleant dog kun for 1 år. Man kan vælges hvis man er fyldt 16 år
og er stemmeberettiget. Man kan ikke vælges, hvis man ikke ønsker det.
Følgende har stemmeret:
1. alle medlemmer, som er fyldt 14 år.
2. forældre til medlemmer under 14 år har én stemme.
Arbejdet i bestyrelsen er utrolig alsidigt og vores opgaver strækker sig over en bred vifte. Der er selvfølgelig
faste opgaver som skal løses, men hvert år vil der også være nye og eventuelt større opgaver, vi vælger at
fokusere på. Ligeledes har vi et samarbejde med de øvrige foreninger i Kloster, hvor vi bl.a. i fællesskab står
bag større arrangementer som f.eks. Banko Carl.
Da opgaverne netop er meget forskellige, er det vigtigt for arbejdet i bestyrelsen, at medlemmerne ikke alle
har samme baggrund. Forskellighed giver modspil og sikrer at frembragte emner bliver ordentligt belyst.
Der bliver lagt vægt på at alle bliver hørt og ingens stemme tæller mere end andres. Bestyrelsen er et
demokrati, hvor flertallet bestemmer. Ved konstituering bliver mange af de faste opgaver fordelt, her
ligges der vægt på hvad hvert enkelt medlem har at byde ind med. Ingen opgaver/poster er fastlagt på
forhånd, da det giver os mulighed for at udnytte de styrker vores nye og eksisterende medlemmer har.
Vi har i bestyrelsen et stort ønske om at gøre HGU til en stærk forening. En forening vi kan være stolte af.
En forening der ikke er bange for at være nyskabende. Dette gøres bl.a. gennem åbenhed, kommunikation
og samarbejde. Disse tre ting glæder både for bestyrelsen såvel også for vores medlemmer. Mange
situationer/misforståelser ryddes hurtigere af vejen med god kommunikation end med snak i krogene. Vi
skal huske at HGU er en forening for alle, men dette kræver også at vi alle samarbejder omkring HGU.
Jo flere vi er til at løse opgaverne, jo mindre bliver opgaverne for alle. Og vi håber derfor også at se rigtig
mange af vores medlemmer d. 20. maj. Og gerne mange, der kan se dem selv deltage i bestyrelsesarbejde
og være med til at sikre at HGU også i fremtiden er en stor del af hverdagen på Holmsland.
Hvis man på nogen måde er usikker eller bare gerne vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen, er man mere
end velkommen til at kontakte et af de tre nuværende medlemmer.
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