Procedure ved afholdelse af digital generalforsamling i VisitHerning –
Turistforening for Herning, Ikast-Brande og Omegn.
Proceduren sendes ud pr e-mail sammen med link til deltagelse i generalforsamling.
System
VisitHernings generalforsamling 2021 afvikles digitalt som følge af corona-pandemien. Til afvikling af
generalforsamlingen anvendes Microsoft Teams.
Du kan deltage i et Teams-møde når som helst fra enhver enhed, uanset om du har en Teams-konto eller ej.
Hvis du ikke har en konto, skal du følge disse trin for at deltage som gæst.
1. Gå til mødeindkaldelsen, og vælg Deltag i Generalforsamlingen.
2. Det åbner en webside, hvor du får vist to valgmuligheder: Download Windows-appen ELLER deltag
på internettet i stedet. Hvis du tilmelder dig på internettet, kan du bruge enten Microsoft Edge eller
Google Chrome. Din browser spørger måske, om det er i orden, at Teams bruger din mikrofon og
dit kamera. Sørg for at tillade det, så du kan ses og høres i mødet.
3. Skriv dit navn, og vælg dine lyd- og videoindstillinger. Det er at foretrække, at du tilgår mødet med
mikrofonen slået fra.
4. Når du er klar, skal du trykke på Deltag nu.
Opstår der problemer, så kontakt Mette Thuesen på tlf: 2041 7543
Debat
Alle deltagende medlemmer inviteres til at deltage i evt. debatter, stille spørgsmål osv.
Man indskriver sig i talerækken ved digital ”håndsoprækning”. Derudover er det muligt at stille skriftlige
spørgsmål m.v. i mødets chatfunktion.
Du tilgår ”håndsoprækning” her:

Valg til bestyrelse
Der er to kandidater på valgt til bestyrelsen for den næste 2-årige periode. Det er
•
•

Alex Nielsen (Herning Folkeblad)
Søren K. Nielsen (Brande City)

Begge kandidater har meddelt, at de genopstiller. Bestyrelsen indstiller derfor til genvalg.
Ønsker andre at opstille sit kandidatur til bestyrelsen, hører vi gerne om det allerede nu, eller man kan
melde sig under generalforsamlingen.
Er der ikke andre kandidater end Alex Nielsen og Søren K. Nielsen, så kan de genvælges uden afstemning.
Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen foreslår
•
•

Ole Dyrby (Dyrby´s Café og restaurant)
Jesper Olesen (Herning City Hotel)

Er der ikke andre kandidater end Ole Dyrby og Jesper Olesen, så kan de genvælges uden afstemning.
Såfremt der er flere kandidater til enten bestyrelsen eller suppleantposterne afholdes der afstemning i
Teams chatfunktion.
Du tilgår chatfunktionen her:

Alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, har mulighed for at stemme på en given kandidat ved
at klikke på afstemningsfeltet og trykke ”send”.
Det er alene muligt at afgive stemmer på to kandidater til henholdsvis bestyrelse og som suppleanter, og
man kan maksimalt afgive en stemme pr. kandidat.

I tilfælde af fejl eller manglende adgang til afstemning kan din stemme sendes til Direktør Mette Gottlieb
via sms på tlf. 2129 1116.

Afstemning omkring kontingent, regnskab m.v.
Det er bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen at kontingent er uændret for det kommende år.
Hvis der er andre forslag til dette, så afholdes der afstemning i Teams chatfunktion.
Alle yderligere afstemninger igangsættes såfremt, der er et ønske om det fra en eller flere medlemmer.
I tilfælde af fejl eller manglende adgang til afstemning kan din stemme sendes til Direktør Mette Gottlieb
via sms på tlf. 2129 1116.

