GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING
Mandag d. 20. marts 2017 kl. 19:00
i Gundsømagle Forsamlingshus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent (denne må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Orientering om projekt "Fællesspisning i byen" I et samarbejde mellem Coop,
5.
6.
7.

8.

Dagli'brugsen og frivillige ildsjæle i byen prøver vi på, at få et projekt søsat med
fællesspisning i Forsamlingshuset.
Bestyrelsens beretning om året, der er gået.
Regnskabsaflæggelse 2016 og gennemgang af budget for 2017
Behandling af indkomne forslag
• Bestyrelsens forslag (Der er ingen forslag)
• Forslag fra medlemmerne (Forslag fra medlemmerne skal være formanden i
hænde senest den 6. marts 2017)
Fastsættelse af kontingent.
• Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares uændret, dvs
o Personligt medlemskab 150,- kr. årligt
o Husstandsmedlemskab (fra 18 år og opefter) 250,- kr. årligt
o Alle personer får et medlemskort

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Palle Gram - modtager gerne genvalg
Kirsten Lund Jakobsen - modtager gerne genvalg
Georg Holm Pedersen - modtager gerne genvalg
Lene Barfod - modtager gerne genvalg
Mette Erdmann - ønsker ikke genvalg
Henrik A. Larsen - ønsker ikke genvalg
Gitte Hagemann - ønsker ikke genvalg

Der skal vælges 2 suppleanter.

10.
11.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen:
Landsbyrådet vil efter den ordinære dagsorden byde på et par stykker smørrebrød og 1
øl/vin eller vand. Supplerende drikkevarer kan købes for 10 kr./enhed.
Tilmelding til generalforsamlingen er derfor nødvendig, og skal ske senest 17. marts til:
Kirsten Lund Jakobsen Telefon: 2288 4570 Mail: p-k.jakobsen@mail.tele.dk
BEMÆRK:
Kontingentopkrævning for 2017 udsendes via mail umiddelbart efter generalforsamlingen.
Hvis du har betalt kontingent for 2016 eller er tilmeldt som nyt medlem og betalt her i
2017 er du mødeberettiget til generalforsamlingen og har stemmeret.

