
 
Indkaldelse til generalforsamling i Café Exit 
 
 
Der indkaldes i henhold til foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling i foreningen Café Exit 
torsdag den 4. april 2019 kl. 18.00-19.30. Generalforsamlingen holdes i Apostelkirkens menighedslokaler, 
Saxogade 13 (over gården), 1662 København V. 
 
Inden generalforsamlingen er der mulighed for spisning kl. 17.30-18.00.  
Hvis man ønsker at deltage i spisningen, bedes man give besked på mail til oba@cafeexit.dk, senest den 
1. april 2019. 
 
 
Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Formandens beretning 
3) Godkendelse af regnskab og budget 
4) Fastlæggelse af medlemsbidrag 
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6) Valg af suppleanter 
7) Valg af revisor 
8) Forslag til ændring af vedtægter 
9) Indkomne forslag 
10) Eventuelt 

 
 
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen – det vil sige senest torsdag den 14. marts 2019. 
 
Frist for opstilling til valg på generalforsamlingen er senest 2 uger før dens afholdelse – det vil sige senest 
torsdag den 21. marts 2019 skal kandidatforslag være bestyrelsen i hænde. 
 
Forslag og besked om opstilling af kandidater til valg sendes pr. mail til: oba@cafeexit.dk  
 
Forslag kan også sendes pr. brev til: Café Exit, bestyrelsen, Saxogade 5, 1662 København V. 
 
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og endelig dagsorden, vil være tilgængelig på 
hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til 
organisationschef Ole Bjørn Andersen. 
 
 
Ad. pkt. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. 

• 1 medlem skal have særlig regnskabsmæssig forståelse og indsigt i økonomiske forhold af betydning 
for driften af foreningen  

o bestyrelsen indstiller genvalg af Henrik Nepper-Christensen, 

• 1 medlem skal have kriminalforsorgsmæssig, retspolitisk eller kriminologisk erfaring  
o bestyrelsen indstiller genvalg af William Rentzmann, 

• 1 medlem hvor der ikke stilles særlige krav til de pågældende medlemmers erfaring og virke  
o bestyrelsen indstiller genvalg af Ellen Bækgård. 
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Ad. pkt. 6) Valg af suppleanter  
Der skal vælges to suppleanter.  
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ruth Gøjsen Andersen og Povl Götke. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Nymann Eriksen, formand  
Ole Bjørn Andersen, organisationschef 
 
 


