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Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 
 

 

Kære medlemmer, 

 

Bestyrelsen udsender hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FAKS iht. 

vedtægternes §14.  

 

Dato: søndag d. 6. juni kl. 12.00 til kl. 12.30 

Sted: Comwell Kolding samt via zoom 

 

Hvis man deltager i medlemsweekenden, så er man automatisk tilmeldt.  

 

Hvis man ikke deltager i medlemsweekenden har man mulighed for at deltage via zoom. 

− Tilmeldingsfrist er torsdag d. 3. juni 2021 

− Du sender en mail til arrangementer@faks.dk  

Når din tilmelding er modtaget, så vil du modtage en e-mail med instruktioner om, hvordan du 

deltager via zoom. Vi håber, at teknikken vil samarbejde med os på dagen – men dog dig 

gerne opdateret på hjemmesiden eller via medlemsgruppen på Facebook. 

 

Hvorfor indkaldes der til den ekstraordinære generalforsamling 

 

Bestyrelsen vil fremlægge forslag til vedtægtsændringer, hvilket giver bestyrelsen muligheder 

for at vælge imellem flere måder at håndtere foreningens økonomi fremadrettet. Dette kræver, 

at vi ændrer på konstellationen af bestyrelsen og deraf justeringer af vedtægter. 

 

Derudover er der en justering af foreningens navn for at sende et signal om hvem foreningen 

er til for – hvilket er alle kroniske smerteramte og deres pårørende. 

 

Forslag til vedtægtsændringer er inkluderet sidst i denne skrivelse. Du kan finde de gældende 

vedtægter på foreningens hjemmeside i sektionen ”Om FAKS > bestyrelsen” eller via link i 

nyhedsmailen. 

 

Spørgsmål kan fremsendes til bestyrelsen via e-mail faks@faks.dk eller ved at ringe til 

sekretariatet på telefon 51 92 63 41. 

 

Nedenfor følgende dagsordenen. 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent og stemmetællere 

4. Forslag til vedtægtsændringer 

5. Eventuelt 

 

Vi håber på opbakning og en god generalforsamling! 

 

Venlig Hilsen 

FAKS’ Bestyrelse 

 

Valby, d. 26. maj 2021 
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