INVITATION TIL
ORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
i Sparekassen Thy
Tirsdag den 29. marts • Kl. 17.00 • Thisted

Mødet afholdes i Sparekassen Thy i Thisted, og vi har inviteret en spændende
foredragsholder.

Program

Kl. 17.00: Velkommen

Bestyrelsesformand Jacob Schousgaard byder velkommen.
Kl. 17.15: Ordinært repræsentantskabsmøde

Lars Riis

ELSK - funderet i Thy
En tøjproducent i Thy - det giver ikke meget mening - og dog! Lars Riis er medstifter og daglig
leder af det populære modebrand ELSK.
Bæredygtighed er et nøgleord i det succesfulde
firma, og Lars kan berette om en fantastisk lokal
opbakning og en god synergi med naturen i Thy.
Lars blev desuden i 2019 udnævnt til ”Årets Thybo”.
Med venlig hilsen
Jacob Schousgaard

Til- og framelding
sker som sædvanligt
via linket, der fremsendes til din e-mail

Svar senest
den 18. marts

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt
tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
5. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer:
a) Godkendelse af Sparekassen Thys aflønningspolitik.
b) Ændring af Sparekassen Thys vedtægter og valgregulativ
		
Vedtægterne:
		
Pkt. 2.1 – Tilretning af garantkapital og antal garanter.
		
Pkt. 2.2 – Tilføjelse af oplysninger om renteudbetaling.
		
Pkt. 13 – Ændring af tegningsregel.
		
Valgregulativ:
		
Ingen ændringer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Ingen medlemmer er på valg.
7. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers
statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Platanvej 4, 7400 Herning i
overens-stemmelse med Revisions- og risikoudvalgets indstilling. Revisionsog risiko-udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været
underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser repræsentantskabets valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
9. Eventuelt.

Kl. 19.00: Lars Riis fortæller om ELSK
Ca. Kl. 20.00: Middag og hygge

