
GENERALFORSAMLING 2021, NORDISK HOSTA SELSKAB 
 
 
 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordisk Hosta Selskab 
 

             Søndag den 20. juni 2021 kl. 12.00 
 
på adressen: Kassebøllevej 9, 5900 Rudkøbing. 
 
Der vil være kaffe, brød og lidt pålæg til de fremmødte. 
 
Af hensyn til Corona-restriktioner vil det i år være påkrævet at man TILMELDER sig arrangementet.  
 
TILMELDING SENEST 12. juni 2021. 
 
Der opfordres til at medbringe corona-pas.   
 
Ønsker man at bære mundbind, skal man selv medbringe dette.  
 
Der vil være håndsprit til rådighed.  
 
Der henstilles til, at man ikke møder op såfremt man har det mindste tegn på sygdom. 
 
Såfremt der kommer nye retningslinier vedr. corona, følger NHS generalforsamling de ændrede retningslinier. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være auktion over hosta-planter og hosta-frø. 
 
Bestyrelsen ønsker at videreføre den hyggelige tradition ”Årets Hosta”. 
I al sin enkelthed går det ud på, at medlemmerne kan medbringe max. 3 stk. hosta – alene til fremvisning. 
Hostaerne nummereres, og de fremmødte kan så stemme på hvilken Hosta de bedst kan lide. 
Vinderen bliver Hostaen med flest stemmer. Man tager sine medbragte ”udstillings-hostaer” med sig hjem igen. 
Der vil være en symbolsk præmie til vinderen. 
 
Selve generalforsamlingen: 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1)Valg af dirigent og stemmetællere. 
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
4) Eventuelle forslag. 
5) Fastsættelse af kontingent for 2022. 

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er). 
7) Valg af revisor(er). 

8) Eventuelt. 

På valg er kasserer Morten Troest – som gerne modtager genvalg. 

Under pkt. 4, vil bestyrelsen fremkomme med ændringsforslag til vedtægterne. 

 

Bestyrelsen har konstateret at flere paragraffer i vedtægterne er uhensigtsmæssigt formuleret, har en 
uheldig/tvetydig ordstilling. Ved generalforsamling i 2020 var fokus rettet mod at redde Nordisk Hosta 



Selskab, og vedtægterne blev mere eller mindre formuleret ud fra en standardformular, med mindre 
tilrettelser, hvilket ved nærmere eftersyn viser sig uhensigtsmæssigt. 

Ændringer til vedtægterne vil blive fremlagt på generalforsamlingen, og vil selvfølgelig blive gennemgået 

på generalforsamlingen inden afstemning finder sted. Ændringerne kræver 2/3 flertal af de fremmødte til 
generalforsamlingen 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer, eller helt at aflyse generalforsamlingen, såfremt at der 

fremkommer ændrede retningslinier ifm Corona situationen. 

HUSK TILMELDING SENEST 12. JUNI HVIS DU VIL DELTAGE! – og medbring max. 3 stk. hosta hvis 
du vil deltage i ”Årets Hosta konkurrencen”. 

Vi ser frem til et par hyggelige timer og håber at I har lyst til at deltage. 

Bestyrelsen 

 

 

 

 


