
Sadelmager- og Tapetsererlauget i København

                             København, 1. marts 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Sadelmager- og Tapetsererlauget
i København

Kære Laugsmedlem, 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sadelmager- og Tapetsererlauget i København på foran-
ledning af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.00 i Laugshuset 
Fortunstræde nr. 5, 2 sal, 1065 København.

Dørene åbnes allerede fra kl. 17:00 hvor der serveres snacks og drikke hos Dahlman 1807, så vi alle kan se 
deres flotte butik. Resten af huset vil også være åbent i tidsrummet 17:00 - 17:50 så vores nye medlemmer 
kan se hele huset. Selve generalforsamling starter kl. 18:00. Efter generalforsamlingen vil der være 
middag for alle, efterfulgt af et oplæg fra Skive Tekniske Skole. Hele arrangementet forventes afsluttet ca. 
22:00.

Vi sender dig hermed dagsordenen til generalforsamlingen med tilhørende bilag. Du bedes selv printe og 
medbringe papirerne, hvis du har modtaget dem pr. mail.

Der vil være rig mulighed for at stille opklarende spørgsmål og komme med kommentarer til alle punkter 
på dagsordenen undervejs. 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest onsdag den 14. marts 2018 til Diana Winther på tlf. 26 
82 39 38 eller mail dwinther72@gmail.com. 

Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamlingsaften.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Dagsorden: 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed

3) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

3.1. Gennemgang af årsrapport for Sadelmager- og Tapetsererlauget i København 2017 v. 

bogholder Line Sølyst og Oldermand Mette Palsteen

3.2.  Gennemgang af årsrapport for Sadelmager- og Tapetsererlauget Stiftelse og Legatfond 2017 

(til orientering) v. bogholder Line Sølyst og Oldermand Mette Palsteen

4) Valg af Oldermand, bestyrelsesmedlemmer, faglige revisorer og suppleanter

4.1. Valg af Oldermand: Ingen på valg. 

4.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Diana Winther, Hans Erik Jørgensen og Torben Ehlers 

Hansen er på valg og modtager genvalg.

4.3.  Valg af faglige revisorer: Peer Jan er på valg og modtager genvalg.

4.4.  Valg af suppleanter: Der er to ledige pladser som suppleanter, og bestyrelsen opfordrer 

interesserede til at stille op.  

5) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

6) Fastsættelse af honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter

7) Indkomne forslag

8) Eventuelt


