
 

 
 

 

Til samtlige medlemmer                             Gundsømagle, den 20. september 2021 

                                                                                                            

 

Bestyrelsen for Gundsømagle Landsbyråd har herved fornøjelsen – i 

henhold til foreningens vedtægter – at indkalde til: 
 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

MANDAG DEN 11. OKTOBER 2021 KL. 19.00 
(udsat grundet COVID-19) 

 

Generalforsamlingen finder sted i Gundsømagle Forsamlingshus, 

Hovedgaden 12, Gundsømagle  

                                                 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Regnskabsaflæggelse for 2020 og gennemgang af budget for 2021. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen foreslår ændring at stk. 3 i § 1 slettes. 

b. Bestyrelsen foreslår ændring af § 2 stk. 2 fra: ”Gennem initiativer og tiltag skal 

Gundsømagle Landsbyråd til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin 

medlemskreds, der skal bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som 

tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en interesse i 

Gundsømagles udvikling og trivsel” til ”Gennem initiativer og tiltag skal 

Gundsømagle Landsbyråd til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin 

medlemskreds, der skal bestå af borgere med interesse for Gundsømagle og egnen 

omkring Gundsømagle”.     

6. Kontingent. 

• Bestyrelsen forslår at kontingentet nedsættes til:  

o Personligt medlemskab 120 kr. årligt 

o Husstandsmedlemskab 200 kr. årligt (fra 18 år og opefter) 

o Alle får et medlemskort 

      7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

• På ordinært valg er: Palle Gram Jørgensen, Steen Andersen, Lene Barfod og John 

Kruse. 

      8.  Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

• På valg er: Begge bestyrelsessuppleanter er ledige, Per Jakobsen (revisor), Else 

Manley (revisorsuppleant) 

9.  Eventuelt 

 

Årsrapport for 2020 og budget for 2021 vedlægges til orientering. 

 

Vi gør venligst opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden – Palle Gram Jørgensen (palle.gram.jorgensen@gmail.com) i hænde senest 2 uger før 

generalforsamlingen dvs. senest den 27. september 2021.  

 

Kontingent opkrævning for 2021 udsendes umiddelbart efter generalforsamlingen, og såfremt du 

har betalt kontingent for 2020 eller er tilmeldt som nyt medlem og betalt for 2020, er du 

mødeberettiget til generalforsamlingen og har stemmeret. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


