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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά μέλη του συλλόγου,
Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 15.6. 2015 και ώρα 17 00 στους χώρους του Löwenzahn
KGV, Oeserstrasse 219, 65934 Frankfurt, με σκοπό την αλλαγή του καταστατικού και την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
α). Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης.
β). Ενημέρωση για τα πεπραγμένα από το απερχόμενο ΔΣ.
γ.) Επαναδιατύπωση του καταστατικού και αλλαγή των άρθρων 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 18.
δ). Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή του απερχομένου ΔΣ.
ε). Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
στ). Εκλογή νέου ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά το καταστατικό του Συλλόγου.
Ως γνωστόν σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, στις εκλογές μπορούν να λάβουν μέρος ως
ψηφοφόροι ή ως υποψήφιοι για εκλογή στο ΔΣ ή την ΕΕ, όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι
οικονομικώς τακτοποιημένα.
Εγγραφές νέων μελών και πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, θα γίνει μέχρι την 14. 6. 2015 στα
γραφεία του συλλόγου. Την ημέρα των εκλογών δεν θα γίνουν εγγραφές μελών. Σύμφωνα με το
καταστατικό του συλλόγου, μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσων τα τέκνα φοιτούν στο
Ελληνικό Λύκειο Φραγκφούρτης. Όποιος θέλει να γίνει μέλος του Συλλόγου, καλείται να εγγραφεί
αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά του δικαιώματος εγγραφής του.
Σύμφωνα με το καταστατικό όσα μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εκλογή στο ΔΣ ή την ΕΕ
πρέπει να είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι και να υποβάλουν γραπτώς αίτηση προς το ΔΣ του
Συλλόγου, που θα πρέπει να έχει ημερομηνία αφίξεως στον Σύλλογο μέχρι την παραμονή των
εκλογών, δηλαδή μέχρι την 14. 6. 2015.
Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και με ΦΑΞ στον αριθμό 069 - 24006806.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Θανάσης Θεοφάνης
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