Po z v á n k a
Představenstvo AGRO družstva Golčův Jeníkov si Vás dovoluje pozvat na hodnotící členskou
schůzi AGRO družstva Golčův Jeníkov, IČO 64829928, 5. května 7, 582 82 Golčův Jeníkov,
která se bude konat v pátek
dne 25. března 2022
ve 13.00 v restauraci LANETE v Golčově Jeníkově
( nám. T.G. Masaryka 114, salonek v 1. patře)
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisů a sčitatelů hlasů
2. Zpráva představenstva o hospodaření v r. 2020 a 2021
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2020 a 2021
5. Doplňovací volby orgánů družstva
6. Diskuze
7. Závěr
Na Vaši účast se těší představenstvo družstva.
S podklady pro jednání členské schůze se můžete seznámit v pracovních dnech v době
od 7.00 do 15.00 v sídle družstva.
Pokud se členské schůze nechcete nebo nemůžete zúčastnit, dovolujeme si Vás požádat
o udělení plné moci jiné osobě, případně některému ze členů představenstva, protože svolání
náhradní členské schůze nutné v případě, že členská schůze dne 25.3.2022 nebude usnášení
schopná, se sebou nese značné zbytečně vynaložené náklady. Děkujeme za pochopení.

Plná moc
Zplnomocňuji tímto p............................................................... r.č.......................................,
bytem …..................................................................., aby mne v plném rozsahu mých
členských práv a povinností zastupoval na členské schůzi AGRO družstva Golčův Jeníkov
konané dne 25.3.2022.
V............................................ dne.................................

podpis:..............................................
jméno:...............................................
r.č......................................................
adresa:...............................................

Doplňovací volby orgánů AGRO družstva Golčův Jeníkov
Vážení členové družstva,
na členské schůzi družstva dne 25.3.2022 bude podle stanov družstva a dle
volebního řádu provedena doplňovací volba členů představenstva , proto posíláme spolu s
pozvánkou na členskou schůzi návrh kandidátky .
Jako kandidát pro doplňovací volbu do představenstva družstva
navržena a na kandidátce zatím uvedena:

je představenstvem

1. Milada Prosová
Byli bychom rádi, kdybyste se k této kandidátce vyjádřili a případně nám zaslali návrh na její
doplnění o členy, kteří by podle Vašeho názoru měli a chtěli v orgánech družstva pracovat.
Podotýkáme, že je nutné, aby Vámi navrhovaný kandidát o této skutečnosti věděl a se svojí
kandidaturou souhlasil. Na základě Vašich připomínek a návrhů na doplnění představenstvo
kandidátku upraví nebo doplní.
Děkujeme za spolupráci
Představenstvo AGRO družstva Golčův Jeníkov

