Escaldes-Engordany, a 28 de març de 2008.

Benvolguts socis i amics,
Per la present, la Junta del Club de Golf del Principat us convoca a la seva
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de socis que tindrà lloc a la sala d’actes del
Comú d’Escaldes-Engordany, el dilluns dia 28 d’abril de 2008 a les 20 hores en
primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria,
Per a tractar, d’acord amb el previst a l’article 12 dels estatuts, el següent
ORDRE DEL DIA:
Examen i aprovació, si s’escau, de la memòria i balanç de l’exercici 2007.
Pressupost per l’exercici següent.
Fixar les quotes anyals dels socis.
Projectes i propostes de la junta directiva.
Proposicions que formulin per escrit els socis amb dret a vot i que es
formulin com a mínim vuit dies abans de la reunió i que es trobin avalades
amb la signatura del deu per cent com a mínim dels socis amb dret de vot.
f) Elegir i renovar els membres de la Junta Directiva quan hi hagi lloc.
g) Precs i Preguntes.

a)
b)
c)
d)
e)

Sense altre particular, aprofitem l’avinentesa per a
atentament, tot esperant comptar amb la vostra assistència.

saludar-vos

ben

El President del Club de Golf Principat.
Sr. Gerard RIEGER CARRABINA.

Al seu torn, seguint les previsions de l’article 24.1a) contingut en
l’article 8 dels estatuts del club, el soci pot assistir i participar en les
assemblees generals en nom i interès propis o a través de representant.
En conseqüència, s’adjunta el formulari que el soci representant haurà
d’aportar degudament complimentat i signat pel soci que desitgi fer-se
representar.
PODERS PER A DELEGACIÓ DE VOT

El senyor/a.................................................................soci número ...............dóna poders
al senyor/a .................................................., de nacionalitat ..................., titular del
passaport número ....................................., per representar-lo en l’Assemblea General
Ordinària del Club de Golf del Principat del dia 28 d’abril de 2.008.
..............................., el .............d......................de 2.008
Signatura

