Til samtlige medlemmer

Gundsømagle, den 1. marts 2019

Bestyrelsen for Gundsømagle Landsbyråd har herved fornøjelsen – i henhold til foreningens
vedtægter – at indkalde til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 26. MARTS 2019 KL. 18.30
Generalforsamlingen finder sted i Gundsømagle Forsamlingshus,
Hovedgaden 12, Gundsømagle
Generalforsamlingen indledes med et oplæg omkring frivillighed ved Esben Danielsen, tidligere
udviklingschef og talsmand for Roskilde Festivalen, nu direktør i Lokale og Anlægsfonden.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabsaflæggelse for 2018 og gennemgang af budget for 2019.
Behandling af indkomne forslag.
a. Bestyrelsen stiller forslag om at §1, stk. 3 ”Foreningen er medlem af
Landsdistrikternes Fællesråd” udgår.
6. Fastsættelse af kontingent.
• Bestyrelsen forslår at kontingentet bevares uændret, dvs.
o
o
o

Personligt medlemskab 150 kr. årligt
Husstandsmedlemskab 250 årligt (fra 18 år og opefter)
Alle får et medlemskort

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
• På ordinært valg er: Palle Gram Jørgensen, Steen Andersen, Lene Barfod, som alle
stiller op til genvalg, hvorimod Flemming Tostenæs Meyhoff, Stine Søstrup Vinter og
Asger Krüger ikke ønsker genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
• På valg er: Else Manley (1. bestyrelsessuppleant), Jette Rasmussen (2.
bestyrelsessuppleant), Per Jakobsen (revisor), Susanne Kofoed (revisorsuppleant)
9. Eventuelt

Årsrapport for 2018 og budget for 2019 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 12. marts 2019
Bestyrelsen har også i år besluttet at byde på en let anretning samt 1 øl/vin/vand. Supplerende
drikkevarer kan købes for 10 kr. pr. stk. Tilmelding er derfor nødvendig, såfremt du ønsker
anretningen og skal ske senest den 20. marts til: Erik W. Nielsen tlf. 40 15 14 31 eller
mail.:erikwendelnielsen@gmail.com
Kontingent opkrævning for 2019 udsendes umiddelbart efter generalforsamlingen og såfremt du
har betalt kontingent for 2018 eller er tilmeldt som nyt medlem og betalt for 2018, er du
mødeberettiget til generalforsamlingen og har stemmeret.
Med venlig hilsen

- Bestyrelsen

