
 

Ledøje Petanque Club 

Ekstraordinær generalforsamling 30. november 2020 

 

Ledøje Petanque Club indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling mandag 
30. november 2020, kl. 19:00 på Zoom. Dagsordenen vil være som følger: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Valg af referent og evt. stemmetællere. 
 
3. Ændring af vedtægter § 7 som anmodet af Egedal kommune.  
Egedal kommune har anmodet om vedtægtsændring af § 7 med ordlyden: 

4. Le Trésorier fremlægger det reviderede regnskab.  

Ordlyden ønskes ændret til:  

4. Le Trésorier fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

4. Ændring af vedtægter § 18 som anmodet af Egedal kommune. 

Egedal kommune har anmodet om vedtægtsændring af § 18 med ordlyden:  

Ved opløsning af klubben skal eventuelle aktiver tilfalde børne- og ungdomsarbejdet 

i Egedal Kommune. Egedal kommune anmoder om, at man præciserer, hvilken 

almennyttig forening eller organisation et evt. overskud skal gå til.  

 

5. Eventuelt 
 

 

Baggrund 

Baggrunden for forslaget til vedtægtsændringen er, at Egedal Kommune har ændret 

kravene til godkendte foreningsvedtægter. Ved en revision af klubbens vedtægter 

har man derfor anmodet om ovenstående ændringer inden 31.12.2020, såfremt 

klubben fortsat vil være anerkendt som en almennyttig forening. Såfremt 

vedtægtsændringen ikke vedtages - og det skal ske med minimum 2/3 af de 

fremmødte stemmer - så kan det få konsekvenser for klubbens tildeling af lokaler - 

aktuelt klublokalerne i Andedammen. 
 



Teknik information 

Mødet holdes på Zoom, dvs. du kan selv vælge om du vil bruge din internet-browser 

(f.eks. Chrome) eller du vil downloade programmet eller app’en til din pc eller 

tablet. Herefter åbnes nedenstående link: 

 

Henrik Wolfhagen is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Ekstraordinær generalforsamling LPC 

Time: Nov 30, 2020 07:00 PM Copenhagen 

 

Link til mødet (klik på linket eller kopier det og åbn det i din browser på internettet): 
https://us02web.zoom.us/j/87973036221?pwd=Q1dhUExjc0VjemxvaE1GdVNuRzFPQT09 

 

Meeting ID: 879 7303 6221 

Passcode: 457442 

 

Er du i tvivl - eller har problemer med at komme på, så ring til Henrik Wolfhagen på 

31 77 29 24. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk 

Og Facebook – Ledøje Petanque Club 

https://us02web.zoom.us/j/87973036221?pwd=Q1dhUExjc0VjemxvaE1GdVNuRzFPQT09

