Upper Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BB
01286 880882 E-mail: enquiries@canolfanyfron.org

CANOLFAN Y FRON CYF
Cyf. 10033243 (“Y Cwmni”)
RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol aelodau’r Cwmni yn:
Canolfan y Fron, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BB (“y Lleoliad”)

Cyfarfod agored yw hwn ac y mae croeso i bawb
Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y Lleoliad ar 19/04/2019 am 7.30 yp i drafod y materion
busnes isod:
a) Cyflwyno adroddiad y cyfarwyddwr.
b) Cyflwyno’r cyfrifon ariannol.
c) Ystyried, ac os tybir bod hyn yn addas, cymeradwyo penodi cyfarwyddwyr trwy benderfyniad
cyffredin yn unol â’r Erthyglau Cymdeithasiad
d) Ystyried, ac os tybir bod hyn yn addas, cymeradwyo’r penderfyniad(au) cyffredin a ganlyn:
Penodi Mr. Brian Hughes o A Hughes-Jones, Dyson a’i Gwmni fel cyfrifydd y Cwmni
Dyddiedig: 26/03/2018
TRWY ORCHYMYN Y BWRDD

Swyddfa Gofrestredig:
Gwyndy, Y Fron, Gwynedd, LL54 7RE

ysgrifennydd
Mr Ross Powell
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Enwebiad am ethol i FWRDD CYFARWYDDWYR Canolfan y Fron
Rhaid gadael ffurflenni enwebu yng Nghanolfan y Fron o leiaf 48 awr cyn cychwyn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
Teipiwch neu brintio mewn priflythrennau
Yr ydwyf/ydym trwy hyn yn enwebu (enw’n llawn):

o (cyfeiriad cofrestredig):

yn ymgeisydd i’w ethol i Fwrdd CANOLFAN Y FRON CYF
Manylion y cynigydd:
Enw, cyfeiriad cofrestredig (y cyfeiriad a gofnodir yng Nghofrestr Aelodau CANOLFAN Y FRON) a
llofnod y cynigydd
Enw (yn llawn):

Cyfeiriad cofrestredig:

Llofnod:

Yr wyf yn datgan trwy hyn mai fi yw’r unigolyn a enwebir ar y ffurflen hon, fy mod yn cydsynio a’m
bod yn gymwys i gael fy enwebu felly ac y byddaf yn derbyn y swydd pe caf fy ethol.
Yr wyf yn cadarnhau y byddaf yn cydymffurfio â chodau ymarfer neu ganllawiau a gyhoeddir gan y
Cwmni i lywodraethu ymddygiad Aelodau’r Bwrdd a fy mod yn barod i wasanaethau ar unrhyw rai o
Bwyllgorau’r Cyngor y gellir fy mhenodi iddynt.

Llofnod:

Dyddiad:

