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Székhely:5300 Karcag, Rimaszombathy u. 10.
Mobil: 20/968-4979
E-mail: elnok@birkafozok-karcag.hu
Web: www.birkafozok-karcag.hu

MEGHÍVÓ
A Karcagi Birkafőzők Egyesülete elnöksége meghívja Önt a 2016. február 19-én

(pénteken) 18 órakor kezdődő közgyűlésére.
A közgyűlés helyszíne: Karcag, Dózsa Gy.u.3. (Kaiser Söröző) különterme.
A közgyűlés napirendje:
1. Beszámoló az egyesület és az elnökség elmúlt három évi tevékenységéről
Ea: Nagygyörgy Jenő elnök
2. A 2015. év pénzügyi beszámolója
Ea: Ifj. Csontos György gazdasági vezető
3. Az egyesület alapszabályának módosítása
Ea: Baráth János titkár
4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
Ea: Varga Nándor Jelölő Biz. elnök, levezető elnök, szavazat-számlálók
5. Szakfeladatokat ellátó tanácsadók megbízása (a módosított alapszabály értelmében)
Ea: levezető elnök
6. 2016. évi egyesületi tagdíj megállapítása.
Ea: megválasztott gazdasági vezető
7. Egyebek
Ea: megválasztott elnök
Tisztelt tagtársak!
Egyesületünk a három éves munkája során legfontosabb rendezvényéhez érkezett e
közgyűlésen. Mivel az alapszabály módosítása és a tisztújítás az elkövetkező évek
működését alapvetően határozzák meg, kérlek Titeket, hogy e fontos döntésben minél
nagyobb számban vegyetek részt, jelenlétetekkel feltétlen tiszteljétek meg
közgyűlésünket!
Ugyancsak kérlek Titeket a pontos megjelenésre, mivel e közgyűlés napirendje
igencsak zsúfolt, ezért késlekedés nélkül kell kezdenünk.
A meghívóval egy időben mindenkinek írásban megküldjük az alapszabályunk módosítására
készített javaslatunk egy példányát. Kérjük, tanulmányozzátok át! Amennyiben kérdés,
vélemény, esetleg változtatási javaslat merül fel, azokat a közgyűlésen megvitatjuk. Mód van
arra is, hogy az észrevételeket a közgyűlést megelőzően a napirend előadójához e-mailben
(barathjanos48@t-online.hu) eljuttassátok, hogy felkészültebben és időtakarékosan lehessen
kezelni azokat.

Tájékoztatom a tisztelt tagságot, hogy megfelelő érdeklődés esetén megismételjük
„hagyományőrző egyesületi disznótor” akciónkat. Az esemény tervezett időpontja:
2016.március 15. A szervezés folyamán az elnökség „szponzor” keresésével próbálja meg a
költségek minimalizálását. A „szerencsés” jószág teljes feldolgozását és lehetőleg helyszíni
elfogyasztását tervezzük.
Kérlek Benneteket, hogy a közgyűlésig gondoljátok át, és döntsetek a részvételről. Az utolsó,
„Egyebek” napirendi pont keretében részletes tájékoztatást adunk, és véglegesítjük a
rendezvény kereteit, formáját, költségit.
A taggyűlést hagyományunknak megfelelően birkavacsorával zárjuk.
Karcag, 2016. február 10.
……………………….
az elnökség nevében
Nagygyörgy Jenő elnök

