
 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
 
 
 
 
 
 

          Lørdag den 26. februar 2022 kl. 1400. 
 

                                      Sted: Middelfart Sejlklub, Østre Haugvej 112, 5500 Middelfart. 
 
 
Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 9, stk. 4: (foreløbig dagsorden). 
 

1. Valg af dirigent  
 
2. Valg af referent  
 
3. Valg af stemmetæller (Stemmeberettigede er aktive medlemmer, som senest ugedagen før har ind-
betalt kontingent. Medlemmer uden båd er passive medlemmer og har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Fuld-
magter, som ønskes benyttet ved afgivelse af stemme under generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest ugedagen før – den 19.02.2022) 
 
4. Formandens beretning  
 
5. Regnskabsaflæggelse  
 
6. Budgetfremlæggelse.  
 
7. Fastsættelse af kontingent. 
 
8. Behandling af indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før – den 12.02.2022. 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
11. Eventuelt  
 

LM Klubben, Danmark, den 1. februar 2022 
 

Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 



 
Vi anmoder om tilmelding. 
 
Generalforsamlingen er åben for alle aktive medlemmer uanset tilmelding eller ej. Med din tilmelding kan vi bestille og 
servere smørrebrød til dig og alle andre tilmeldte.  

Derfor anmoder vi om tilmelding senest søndag den 20. februar 2022 via webshoppen. 

 

 
 
Dagsprogram. 
 

Kl. ca. 1200 Dørene åbnes  

Kl. ca. 1230 - kl.ca.1300: Byttebørs. Medbring ting, som du ønsker solgt til andre medlemmer. 

Kl.ca. 1300 - kl. 1400: Der serveres smørrebrød og en øl/vand.  

Kl. 1400 – kl.ca. 1630: Generalforsamling.  

Kl. ca. 1630 – kl.ca. 1800: Der serveres kaffe og kage.   

Kl. ca. 1800 Dørene lukkes. 

 

 

Særligt for medlemmers passage af Storebæltsbroen 
Dette er en forsøgsordning foreløbigt kun gældende 2022. 

 

I forsøget på at udligne uligheder som følge af passage af Storebæltsbroen, støtter LM Klubben samkørsel og yder 
kørselsgodtgørelse til medlemmer for deltagelse i generalforsamlingen efter ansøgning. Det forudsættes samtlige i 
bilen deltager i generalforsamlingen for at kunne opnå ydelsen. 

1 person i personbil: LM Klubben betaler 0 broafgift 

2 personer i personbil: LM Klubben betaler ½ broafgift kr. 245x1 

3 eller flere personer i personbil: LM Klubben betaler 1/1 broafgift kr. 245x2 

 

Fremgangsmåde: 

Medlemmerne aftaler selv samkørsel over broen. Se tilmeldingslisten og find medlem at køre sammen med.  

Ansøgning om kørselsgodtgørelse med angivelse af hvem samkørslen er sket afleveres til klubbens kasserer under ge-
neralforsamlingen. 

OBS: med et personligt medlemskab kræves således, man finder en eller flere at køre sammen med for at få klubbens 
kørselshjælp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSØGNING OM 
KØRSELSGODTGØRELSE 

I ANLEDNING AF GENERALFORSAMLING 26.2.2022.  
 
 
 
 

1. Deltager, medlemsnr. og navn: ………………………………………………………………… 
2. Deltager, medlemsnr. og navn: ………………………………………………………………… 
3. Deltager, medlemsnr. og navn: ………………………………………………………………… 
4. Deltager, medlemsnr. og navn: ………………………………………………………………… 
5. Deltager, medlemsnr. og navn: ………………………………………………………………… 
6. Deltager, medlemsnr. og navn: ………………………………………………………………… 

 
Der ansøges om kørselsgodtgørelse for passage af Storebæltsbroen til deltagelse i ge-
neralforsamlingen som følger: 
1 person i personbil: LM Klubben betaler 0 broafgift 

2 personer i personbil: LM Klubben betaler ½ broafgift kr. 245x1 

3 eller flere personer i personbil: LM Klubben betaler 1/1 broafgift kr. 245x2 
 
Ansøgt beløb: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Beløbet indsættes på konto nr. …………………………………………………………………. 
 
Tilhørende: ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Udskriv og aflevere denne ansøgning i udfyldt stand til LM Klubbens kasserer under ge-
neralforsamlingen. Beløbet vil blive overført indenfor 8 dage. 
 
 
 
 

 
        ………………………………………………………….
          underskrift   


