Forældremøde
Mandag den 9. maj 2022 kl. 17:00 i Nykøbing F. Hallen (Hal 3)
Sæsonen er ved at være slut og vi vil gerne give en status på årets forløb
sammen med jer forældre.
•
•
•
•
•
•

Medlems status
Grandprixturneringen
Træning i juni og sidste træningsdag
Ren Natur
Kommende sæson
Appel til hele klubben (se nedenstående skriv)

NYE KRÆFTER TIL BESTYRELSEN
UDEN EN BESTYRELSE ER DER INGEN KLUB, og da hovedparten af
bestyrelsen er forældre til børn der ikke længere er børn, og derfor snart
drager videre for at studere i de større byer, har vi brug for dig.
Det kræver ikke mange timer og er ikke det store arbejde, men betyder alt for
Attilas fremtid. Bestyrelsesarbejde kan f.eks. være: ”nogle få møder om året
hvor der følges op på status", "sikre bemanding til afholdelse af kampe",
"søge sponsorater" etc
VIL DU VÆRE NY KANDIDAT?
Skriv endelig til os hvis du har nogen spørgsmål.
Skriv også meget gerne hvis du ved nu, at du vil "med på holdet" da vi så ikke
længere behøver gå og bekymre os om dette.
De bedste hilsner
Frank, Klaus, Thomas, Magnus og Tina
Attilas bestyrelse

Indkaldelse til forældremøde og generalforsamling for
Basketballklubben Attila Nyk. F.
Mandag den 9. maj 2022 kl. 17.00 i Nykøbing F. Hallen (Hal 3)
0. Forældremøde for U9/11 og U13/15
1. Velkomst ved formanden
2. Valgt til dirigent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Trænernes beretning
5. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Næste års planer og aktiviteter:
8. Valg til bestyrelse
Formand: Frank Kadow (på valg – modtager ikke genvalg)
Kasserer: Klaus Stæger (ikke på valg)
Tina Kadow (på valg)
Thomas Bay (på valg)
Magnus Tønnesen (på valg)
Valg af suppleanter
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 2. maj 2022.
Vi glæder os til at se så mange medlemmer og forældre som muligt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

