
Odense/København, mandag den 4. februar 2019

Kære medlemmer og kontakter i Kirke og Film,

Vi henvender os til dig, fordi du står på én af vore e-mail-lister. Hvis ikke du ønsker at stå som 
medlems- eller kontaktlisten, bedes du meddele dette til: botorpp@outlook.com  

Det er den tid på året, hvor der skal betales medlems-kontingent.  Vi håber, at der er både gamle og
nye medlemmer, som vil støtte vort arbejde med et medlemskab af foreningen. Medlemskab giver 
normalt rabat på de kurser, vi afholder, nemlig 200 kr. pr. person pr. kursus - op til tre personer pr.  
sogn/ organisation.

Kontingentet for kalenderåret 2019 er:
250 D.Kr. for enkeltpersoner.
750 D.Kr. for sogne, menigheder og kirker.
1.000 D.Kr. for andre organisationer.
Beløbet bedes indbetalt til vor bank - reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.
(Fra udlandet via IBAN DK 81 3000 3429 6490 64 - BIC/SWIFT : DABADKKK)
Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’. 
Kontingentet bedes betalt, så det er os i hænde senest fredag d. 1. marts 2019.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mand. 11. marts kl. 14 i Roskilde Bispegård
Følgende dagsorden er til behandling:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning – til drøftelse og godkendelse.
3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
(Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.)
5) Indkomne forslag.
6) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse med med umiddelbar virkning, jfr. bilag.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter.
Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtages, skal bestyrelsen bestå af 4-6 
medlemmer med 1-3 suppleanter.
På valg efter normal turnus: Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Arne Kristophersen, Louise Rasmussen. 
Arne Kristophersen modtager ikke genvalg, og Dorthe Engelbrecht Larsen er udtrådt.
Øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:  Poul Martin Langdahl, Lars Gustav Lindhardt, Jes 
Nysten, Bo Torp Pedersen, Kirsten Senbergs. - Bo Torp Pedersen udtræder.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.
10) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt skriftligt på e-mail til 
formanden senest to uger før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år.  
Enkeltmedlemmer har én stemme, mens kollektive medlemmer har op til 5 stemmer.  
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Bestyrelse samles til konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
KIRKE OG FILM,
Lars Peter Wandsøe Kristiansen, formand – lpwk@km.dk
Bo Torp Pedersen, sekretær – botorpp@outlook.com
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