Indkaldelse til generalforsamling

Faster Andelskasse afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019
kl. 18.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
3. Forelæggelse af Andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af
overskud eller dækning af tab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelse og repræsentantskab stiller forslag om vedtægtsændring at § 6 stk. 1 med
følgende ordlyd udgår:
Stk. 1. Generalforsamlingen består af andelshavere. Hver andelshaver har én stemme
uanset antallet af andele. En andelshaver kan afgive fuldmagt til at møde og afgive
stemme i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme for én anden
andelshaver.
Fuldmagt til en andelshaver kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal
gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne
tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved
henvendelse til Andelskassen.
og erstattes af ny § 6 stk. 1 med følgende ordlyd:
Stk. 1. Generalforsamlingen består af andelshavere. Hver andelshaver har én stemme
uanset antallet af andele.
En andelshaver har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig.
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne
tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved
henvendelse til Andelskassen.

5. Valg af repræsentantskab.
På valg er:

Payroll specialist Christa Helene Vestergaard, Sædding
Faglærer Poul Fomsgård Jensen, Astrup
Area manager Henrik Engell Petersen, Ejstrup
SAP Solution Architect Susanne Ehlers Thorsen, Herning
Salgschef Steen Dammark Nielsen, Hanning
Udviklingstekniker Peder Solsø Thomsen, Astrup
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6. Valg af revisor.
På valg er:

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Platanvej 4
7400 Herning

7. Eventuelt.

Bestyrelsen

Vi starter i år med smørrebrød inden generalforsamlingen afholdes. Til selve generalforsamlingen
serveres der kaffe.
Da Faster Andelskasse i 2019 fylder 100 år, kommer der i løbet af året flere arrangementer.
Underholdning til generalforsamlingen er derfor fravalgt. Det er vores håb, at kunder og andelshavere
i løbet af året deltager i vores jubilæumsarrangementer.
Andelshaverne skal senest fredag den 22. marts 2019 bestille adgangskort enten i Faster
Andelskasse eller ved at sende en mail til deltag@faster.dk.
Kunder, der ikke er andelshavere, er også velkomne, men skal af hensyn til opdækning og mad også
tilmeldes.
Bestyrelsen henstiller til, at foreslåede kandidater til repræsentantskabet er forespurgt inden opstilling
samt har accepteret, at de opstilles til repræsentantskabet.
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