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Velkommen til KPI’s generalforsamling
↘

Den 7. september 2018 i Fredericia

KPI’s personlige medlemmer samt
repræsentanter for KPI’s medlemsorganisationer indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling
fredag den 7. september 2018, kl.
15.30 – 21.30
i Michaelisgården, Vendersgade 30B,
7000 Fredericia
Program
Vi samles om følgende program:
15.30 Drop-in-kaffe med brød.
16.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:
		1. Valg af dirigent og referent.
		2. Drøftelse af KPI’s arbejde
			på grundlag af formandens og den daglige leders beretninger.
		3. Fastsættelse af medlemskontingenter.
		4. Godkendelse af revideret
regnskab 2017 og budget
2019.
		5. Valg af medlemmer til
bestyrelsen.
		6. Valg af revisor.
		7. Eventuelt.
18.00 Aftensmad v. Christel Aa-		
gaard
19.30 Åben festaften med foredrag v. teolog og sjælesørger Dan K. Månsson:

21.30

Betydningen af barndom-		
mens gudsbilleder
– Hvordan er de, og hvor 		
kommer de fra?
– Hvordan hjælpe mennesker til nærende, frem for
tærende gudsbilleder?
Debat
Præsentation af KPI Akademi mm.
Kaffe
Afrejse

Vedtægter, referater og bilag ligger
på kpi.dk
KPI’s vedtægter ligger på www.kpi.dk
 Hvem er vi.
På www.kpi.dk  Arrangementer finder du:
• referater af bestyrelsesmøderne
siden sidste generalforsamling
• generalforsamlingens forretningsorden
• revideret årsregnskab 2017 (pkt.
4)
Efter den 3. august finder du desuden:
• formandens og den daglige
leders årsberetninger (pkt. 2)
• forslag til medlemskontingenter
samt budget 2019 (pkt. 3 og 4)
• forslag til kandidater til valg til
bestyrelsen samt forslag til revisor (pkt. 5 og 6)

Michaelisgården i Fredericia. (Foto: Fredericiahistorie.dk)

Yderligere punkter til dagsordenen
samt kandidater til bestyrelsen skal
være KPI’s formand i hænde senest
den 17. august 2018. Endelig dagsorden offentliggøres på KPI’s hjemmeside den 24. august 2018.
Deltagelse er gratis, men tilmelding
er nødvendig
Det er gratis for KPI’s medlemmer at
deltage i generalforsamlingen, men
det er vigtigt, at du tilmelder dig, så vi
ved, hvor mange der skal serveres for.
Send en e-mail til chp@kpi.dk eller
en SMS til 28 40 53 14. Oplys navn og
e-mail eller telefonnummer. Seneste
frist for tilmelding er den 31. august
2018.
ALLE er velkommen kl. 19.30
Bemærk, at programmet kl. 19.30
– 21.30 er åbent for ALLE interesserede, og deltagelse, der begrænser
sig til dette tidsrum, kræver IKKE tilmelding.
Velkommen til alle fra lokalområdet,
og inviter gerne venner og bekendte
til denne del af programmet.
Med venlig hilsen
Karen Aagaard
Formand for KPI’s bestyrelse
Tlf. 40 21 08 40
E-mail karen@constructa.dk

