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GENERALFORSAMLING 2022

Kære medlem
Invitation til MCS Foreningens duftneutrale generalforsamling 2022

Tid: Søndag den 10. april kl. 11.00-16.00
Sted: Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup (lokale 3) 

Du/I inviteres allerede nu til årets duftfrie 
generalforsamling i 2022, hvor vi håber at se 
rigtig mange af jer. Det er en god mulighed 
for at netværke med ligesindede og have en 
hyggelig dag, inkl. frokost og kaffe/te/kage.  

Dagsorden i henhold til vedtægterne
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4.  Aflæggelse og godkendelse af formands-

beretning
  5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  7. Fastsættelse af medlemskontingent
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter
10. Valg af revisor samt valg af suppleant
11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være besty-
relsen i hænde senest den 1. februar 2022 og 
sendes til formanden (se mail- og postadres-
se bagerst i bladet). Evt. forslag og stemme-
sedler vil blive bragt i MCSinfo i marts 2022.
Det er et krav, at alle møder duftneutrale,
dvs. uden at have anvendt dufte/parfume
under nogen form (heller ikke naturlige) og
uden at have indtaget stærkt lugtende krydde-
rier. Desuden bør brugen af kemikalieholdige 
kropsplejemidler mv. begrænses mest muligt. 

Vi kan blive nødt til at lufte ud i lokalet, så 
det er en god idé at medbringe en varm trøje.

På valg i 2022
–  Formand Kyung Reppenhagen (for 2 år, 
modtager genvalg)

–  Bestyrelsesmedlem Lone Madsen (nyt be-
styrelsesmedlem for 2 år søges, da Lone er 
indgået i bestyrelsen fra suppleantposten)

–  2 suppleanter for 1 år (nye søges)

Tilmelding
Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at 
sende en e-mail til info@mcsforeningen.dk 
eller ringe på 22791223 senest mandag den 
31. marts 2022. 

Referater og årsregnskaber fra generalfor-
samlinger ligger på vores hjemmeside under 
Nyt fra bestyrelsen.

Vel mødt!

Bedste hilsner
Kyung Reppenhagen

Formand for MCS Foreningen


