DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND
Stiftet 29. november 1968

Til medlemmerne

Birkerød, den 27. februar 2019

Det danske Huguenotsamfund afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag
torsdag d. 14. marts kl. 19.00
i menighedslokalerne til Den Reformerte Kirke, Gothersgade, København.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af kontingent for 2020
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

På valg er: Jan E. Janssen og Ina Dupont Riber (de er ikke villige til genvalg).
Nuværende suppleant er Elisabeth le Fèvre Honoré, som er villig til genvalg. Anette Hallev har trukket sig
fra suppleantposten, men Ina Dupont Riber vil gerne stille op til den anden suppleantpost.
1 revisor og en revisorsuppleant vælges ligeledes. Nuværende revisor Lis Funding, modtager gerne genvalg.
Erik Grandjean modtager ikke genvalg til revisorsuppleantposten.
Øvrige kandidater kan evt. foreslås på generalforsamlingen. Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, som
vælges for 2 år, samt en revisorsuppleant, som vælges for 1 år, så overvej om I kender nogen, der vil stille
op.
Vi sørger for kaffe, te og franske kager.
Der er mulighed for at købe foto-CD’er til 25 kr. pr. stk. samt jubilæumsglas, huguenotkors og bogen ”Det
franske København” (275 kr.).
Familie, venner og andre interesserede er velkomne.
Kontingent for 2019: Kan indbetales til Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 6557775 eller på giro 6557775.
Kontingentsatser er: Husstand 200,-; Erhvervsaktiv 150; Pensionist/studerende 100,Kontingentet bedes indbetalt senest d. 15. april 2019.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Jan Janssen (se særskilt indbydelse).
Venlig hilsen p.b.v.
Johanne Louison Thorup Koudal. Tlf. 4914 7313
Danske reformerte hjemmesider: www.reformert.dk
Det danske Huguenotsamfunds hjemmeside: www.huguenot.dk
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Ad punkt 6. Indkomne forslag:

Bestyrelsen har følgende ændringsforslag:
Love for Det danske Huguenotsamfund
Vedtægter for Det danske Huguenotsamfund
Paragraf 13 ændres til nedenstående ordlyd, da de fleste medlemmer nu indbetaler via netbank
§ 13.
Medlemmernes indbetalinger sker til kassereren via Danske Bank regnr. 1551 kontonr. 6557775
eller giro. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på foreningens navn.
27.2.2019
P.b.v. Jens Koudal

