Danmarks hyggeligste
Jazzfestival
13.- 16. juli 2023 *Festival nr. 36*

Indkaldelse til Generalforsamling 31. oktober 2022 kl. 19.30 på Ebsens Hotel

Spisning for medlemmer kl. 18.00. Egenbetaling kr. 150,- for mad inkl. 1 øl/vand/glas vin.
Tilmelding senest den 27. oktober 2022 på mail til generalforsamling@maribojazz.dk
Vi håber, at du fortsat vil støtte os med et medlemskab til kr. 150. Et medlemskab er personligt og
giver stemmeret ved generalforsamling.
Kontingent 2023 bedes venligst indbetalt inden generalforsamlingen på:
• Kontonummer i Lollands Bank: Reg.nr 6525 kontonr. 0001812653
Eller
• MobilPay 78336. HUSK at skrive navn og e-mail adresse ved betaling.

Dagsorden i følge § 6 i foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fastsættelse af kontingent for 2023
6. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår der ændres i vedtægterne §1
i. Nuværende ordlyd
§1. Foreningens navn er Maribo Jazz. Foreningen er en musikforening, hvis formål er at
udbrede forståelsen af, og kendskab til musikkens kunst, herunder ved afholdelse af en årlig
jazzfestival.
Overskuddet bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

ii. Bestyrelsen foreslår
§1. Foreningens navn er Maribo Jazz. Foreningen er en musikforening, hvis formål er at
udbrede forståelsen af, og kendskab til musikkens kunst, herunder ved afholdelse af en årlig
jazzfestival.
Overskuddet bruges til konsolidering af foreningens økonomi, velgørende eller på anden
måde almennyttige formål.
Bestyrelsen vil fremlægge begrundelsen på generalforsamlingen.
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7. Valg
a. På valg til bestyrelsen er:
i. Bodil Clemmensen (Modtager genvalg)
ii. Max Christensen (Modtager genvalg)
iii. Grethe Christensen (Modtager genvalg)
b. Valg af suppleant:
i. Bestyrelsen foreslår Tina Jansen
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Steffen Andersen
Formand
Maribo Jazz
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