Furioso - North Star Lótenyésztô
Országos Egyesület
Alapítva 1989
6800 Hódmezővásárhely Petőfi u. 6.
Tel: 30/333-63-71

Meghívó
a Furioso North-Star Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlésére
A Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület elnöksége nevében tisztelettel
meghívom Egyesületünk Közgyűlésére.
Közgyűlés kezdő időpontja: 2019. május 24. (péntek) 12.50 óra
Közgyűlés helye:
Kecskemét, Sasfészek Fogadó
(cím: 6000 Kecskemét, Alsócsalános 3. az 52-es számú főút
Dunaföldvár felé tartó kivezető szakasza)
A közgyűlés napirendje:
1. napirendi pont:
Elnökségi beszámoló a 2018. évről
előadó: ifj. Horváth Sándor elnök
2. napirendi pont:
Az ügyvezető beszámolója a 2018-es évről
előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető
3. napirendi pont
Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018-as évről és gazdálkodásról
előadó: Fehér Károly FEB elnök
4. napirendi pont
A 2018. évi mérleg és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető
5. napirendi pont:
A 2019-es gazdasági terv ismertetése és elfogadása
előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető
6. napirendi pont:
Alapszabály módosítás elfogadása
Dr. Fekete Péter
7. napirendi pont:
Elnökségi tagok választása
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Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti időpontra meghirdetett közgyűlés a jelenlévők
számára tekintettel nem lesz határozatképes (tagok 50%-a plusz 1 fő azon nem jelenik meg), úgy a
megismételt közgyűlést a meghívóban szereplő napirenddel
ugyanezen a napon 14.00 órakor tartja meg
az Egyesület, mely megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes és
döntést hozhat az eredeti napirendben szereplő kérdésekben.
Tájékoztatom, hogy a közgyűlésen személyesen vehet részt a természetes személy tag,
illetve teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy gyakorolhatja
nevében jogait és kötelezettségeit a közgyűlésen.
Tájékoztatom a Tisztelt tagokat, hogy a jelen meghívóban szereplő naprendi pontokhoz
kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok és „Meghatalmazás” minta az Egyesület honlapján
(www.furiosonorthstar.hu, „Hírek” menüben) is megtekinthetők, letölthetők.

Figyelem: Kérjük tagjainkat, hogy amennyiben valaki a fajta népszerűsítésére alkalmas rendezvény
szervezésében vesz részt, értesítse az ügyvezetőt, ezzel segítve az Egyesület esetleges megjelenését
a rendezvényeken.

A 2016-ban megjelent „A MEZŐHEGYESI FÉLVÉR” című könyvet tagjaink a helyszínen is
átvehetik.

Kecskemét, 2019. május 8.

ifj. Horváth Sándor
elnök
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