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Egernsund den 10. maj 2018

Til alle Yamaha XS 650 Klub Danmarks medlemmer.
Så er der igen gået et år siden klubben sidst sendte brev til dig. Igen i år er kontingentopkrævningen allerede
opkrævet (sendt ud af PBS), så for fortsat medlemskab af XS klubben, skal du indbetale kontingent for 2018.
Kontingentet er i lighed med tidligere år ”kun” kr. 100.
Årets træf 2018 er langt fremme i planlægningsfasen og der er lagt op til et brag af et træf, så gå ikke glip af
det. Hvis du vil deltage i træffet, så koster det 100 kr. pr. person. I lighed med sidste år, kan du forudbetale
for kost og logi (se mere herom i medsendte træfprogram). Der trækkes lod om en flot præmie blandt dem,
som forudbetaler træfgebyr inden den 1. juni 2018.
På årets træf afholdes også vores årlige generalforsamling (se bagsiden).
Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest 2 mdr., før
generalforsamlingen
Træfgebyr, fuldkost og eventuel overnatning skal ske ved bankoverførsel, så husk klart at tilkendegive hvem
der indbetaler og hvad man betaler for. Hvis ikke man har mulighed for at bankoverføre kan man få tilsendt
et girokort ved at ringe eller send en mail til kasseren.
Følgende indbetalinger er derfor gældende for årets træf:
Træfgebyr
Træfgebyr + fuldkostbillet
Træfgebyr + fuldkostbillet + køjeplads

Kr. 100,Kr. 525,Kr. 600,-

2 x træfgebyr (hvis man har ledsager med, hvilket man er meget velkommen til)
2 x træfgebyr + 2 x fuldkostbillet
2 x træfgebyr + 2 x fuldkostbillet + 2 x køjeplads

Kr. 200,Kr. 1050,Kr. 1200,-

Er der spørgsmål til betaling af kontingent eller træf, er du velkommen til at smide en e-mail på

kasserer@yamahaxs650.dk eller ringe på 2337 4696
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Preben Holst, kasserer
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Yamaha XS650 Klub Danmark den 30. juni
2018 kl. 16:00. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med klubbens træf.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent.
2: Valg af stemmetællere.
3: Formandens beretning.
4: Kassereren aflægger regnskab.
5: Fastsættelse af kontingent.
6: Indkomne vedtægtsændringer og andre forslag.
7: Valg:
A: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter (lige årstal).
B: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter (ulige årstal).
På valg er:
Peter Lindbæk, Per Jacobsen, John Gammelgaard, Niels Jørgensen, Sten Justesen
C: Valg af 2 bilagskontrollanter/revisorer hvert år.
På valg er: Ulrik Nielsen og Michael Jakobsen
8: Eventuelt.

Klubbens bestyrelse består af:
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Sekretær:
Kasserer:
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Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisorer:
Webmaster & medlem af internetgruppen:
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen
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