Endelig dagsorden til generalforsamling i GF Landsbyen
Kære Kirkebjerg Vænger.
Årets generalforsamling afholdes lørdag d. 22. august 2020 kl. 14.00 på boldbanen. Vi håber vejret er emd os
så vi kan få en hyggelig eftermiddag sammen. Vi byder på lidt til ganen, hvorfor der har været
forhåndstilmelding til generalforsamlingen. Skulle du ikke have tilmeldt dig, men alligevel gerne vil deltage, så
er du velkommen, men send gerne en mail til gf.landsbyen@gmail.dk med antal deltagere, så vi kan sikre, at der
er nok til alle (børn er også velkomne, hvis de er stille undervejs og ellers kan de komme når vi er færdige ca.
kl 15).
Dagsorden:
1. Kort præsentationsrunde (der er jo kommet en del nye til Kirkebjerg Vænge, som vi håber at se).
2. Valg af referent, dirigent og stemmetæller.
3. Beretning fra bestyrelsen v/formanden.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Orientering om den nye forretningsorden v/Nadja.
6. Orientering om den nye hjemmeside v/Kaspar.
7. Orientering om Kabel+/Fibernet v/Thomas (KV11).
8. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen
stiller forslag om ændring af kontingent fra 2021.
9. Forslag fra medlemmerne. Der er modtaget et forslag vedr. kontingent.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Flemming, Kristian & Christina er på valg. Kristian og Christina genopstiller. Overvej, om det
kunne være noget for dig.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Alle suppleanter er på valg. Bemærk at man som suppleant skal være klar til at indgå i bestyrelsen
herunder afgive de nødvendige informationer til banken jf. forretningsordenen.
12. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
Alle revisorer er på valg. Charlotte genopstiller. Overvej, om det kunne være noget for dig.
13. Eventuelt.

De bedste hilsner,
Flemming (tidl. KV 53), Kristian (KV55 - kasserer), Christina (KV11), Kaspar (KV27) og Nadja (KV59,
formand).

Bemærk: Alle husstande har to stemmer ved afstemninger - også hvis kun en person møder op. Der kan også
stemmes ved fuldmagt (op til to stemmer per husstand).

