
Kære medlem og/eller forældre 

I inviteres hermed til aktivitets – og foreningsdag i Vojens Skøjteklub 

Søndag d. 22. april kl. 9.10-ca. 13.00 i SE arena 

Programmet er både for børn og voksne og vil se ud som følgende 

Børneprogrammet  

 Træning ifølge træningsplan 

 Hygge, spil og kreativ aktivitet i klubrummet 

 Pølsehorn mv. i klubrummet (vi håber på jeres hjælp til at bage) 

Unge- og voksenprogrammet 

Kl. 9.10-11.10 Vojens Skøjteklub i fremtiden.  

Som opvarmning til generalforsamlingens mere formelle rammer har vi afsat 2 timer til, at vi i fællesskab kan arbejde 

med klubbens liv og udvikling.  Vi har inviteret Janne Bonde fra DGI til at styre os godt igennem processen.  

Vi tager arbejdstøjet på og ser frem mod næste sæson. 

En masse nyt venter med ny træner og det er et godt tidspunkt at gøre status, se fremad og i fællesskab få sat 

rammerne for en ny spændende sæson. 

Vi vil bl.a komme rundt om følgende temaer: 

 ”Ta’ godt imod” – hvordan giver vi nye trænere, nye medlemmer, forældre og andre, der ikke kender 

foreningen i forvejen en god første tid i klubben? 

 Klubliv – hvad er klubliv og hvordan udlever vi det i praksis? 

 Årets opgaver herunder nedsættelse og bemanding af forskellige udvalg og arbejdsfunktioner så som: 

påskecamp, konkurrenceudvalg, arrangementsudvalg der tager sig af høtte, fastelavn m.m. 

Kl. 11.10-11.30 Frokost  

Kl. 11.30-ca 13.00 Generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

5. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse og budget til orientering 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af kasserer jf. §8 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §8 

9. Valg af to suppleanter jf. §8 

10. Valg af revisor og revisor suppleant jf. §8 

11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen 

udsender rettidigt indkomne forslag til medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter, som forefindes på klubbens hjemmeside:  

https://www.vojensskøjteklub.dk/om-os/vedtaegter/ 

Vi glæder os til en dag hvor vi skal være aktive sammen og i fællesskab arbejde med forenings liv, rammer og 

fremtid. Vi glæder os til at se jer. Tilmelding i intra af hensyn til serveringen 


