
 
Ekstraordinær generalforsamling i  

DcH-Kolding 
Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.00 

Eliassensvej 118 6000 Kolding 
 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne §10 punkt 4, hvor der står, 
at økonomiske dispositioner over 50.000 kr. skal godkendes på 2 efter hinanden følgende 
generalforsamlinger. Bestyrelsen har indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling nr. 
2, da der er opstået en mulighed for at finansiere bygning af en hal på klubbens arealer. 
Dette kræver, at bestyrelsen kan foretage en større økonomisk disposition. Dispositionen 
blev godkendt på den 1. ekstraordinære generalforsamling som fandt sted d. 26. august 
2020.  
 
Da vi stadig er underlagt forsamlingsrestriktioner ifm. Corona-situationen i Danmark, vil vi 
meget gerne have en indikation for deltagelse, ved at I tilmelder jer generalforsamlingen på 
klubbens hjemmeside. Ved meget stor tilslutning kan mødet blive flyttet til et andet sted.  
Skulle I få lyst til at deltage uden at have tilmeldt jer på forhånd, så finder vi også ud af dette.  
 
 

Dagsorden og procedure  
 

1. Valg af a) Dirigent b) Protokolfører c) Stemmetællere  
2. Fremlæggelse af disposition 
3. Afstemning 
4. Eventuelt  

 
Alle vedtagelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 
1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Der 
skal på generalforsamlingen føres en speciel protokol.  
 
§7 Adgang til generalforsamling  
Alle aktive medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeafgivelse 
ved fuldmagt kan ikke finde sted.  
 
Kommenteret dagsorden 
 

1. Valg af: 
 

a. Dirigent: Bestyrelsens forslag: Laurids Christoffersen. 
  

b. Protokolfører: Bestyrelsens forslag: Nina Detlefsen. 
 

c. Stemmetællere: 2 personer. 
 

2. Fremlæggelse af disposition 
 

https://www.dch-kolding.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=23


Bestyrelsen får lov til at disponere økonomisk til investering i en hal. Disposition 
omfatter dels forsvarlig brug af egne midler op til 150.000 kr. og optagelse af lån 
op til i alt 400.000 kr. Dispositionen gælder, indtil byggeriet er fuldført – senest 
31.12.2021. 

 
3. Afstemning  

 
4. Evt. 

 
 
  

Du har stemmeret, hvis du har betalt kontingent for 2020 
 

Foreningen er vært ved kaffe og brød. 
 

Vel mødt 
Med venlig hilsen Bestyrelsen i DcH-Kolding 

 
 

 

 


