GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 12. marts 2014 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. Bestyrelsens beretning
5. Regnskabsaflæggelse 2013
6. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår disse ændringer i vedtægterne:
♥ Prgf 1, stk 3 ændres til: Foreningen er medlem af Landdistrikternes Fællesråd
♥ Prgf 2, stk 2 ændres til: … bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som
♥
♥
♥
♥

tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en ….
Prgf 3, stk 2 ændres til: Medlemmer skal have bopæl (leje som eje) eller virksomhed i
Gundsømagle Sogn eller tidligere have boet i Gundsømagle Sogn.
Prgf 4, stk 2 b) ”15. februar i det år” ændres til ”senest 2 uger inden generalforsamlingen”
Prgf 7, stk 3 ændres fra ”Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.” til ”Foreningens regnskab føres af kassereren. ”Medlemsregisteret føres af et
bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen”
Prgf 8, nyt stk 3 tilføjes: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere
bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens
formue samt at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. I
øvrigt kan bestyrelsen meddele prokura.

b. Forslag fra medlemmerne
7. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års budget.
a. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet ændres til 150 kr. pr. person/år pr. 01-01-2015. Fra 01-012015 kan der desuden tegnes et ”husstandsabonnement” for 250,- kr. /år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
♥ Werner Beim - ønsker gerne genvalg
♥ Karin Linde Pedersen – ønsker gerne genvalg
♥ Jimmi Rasmussen (suppleant)
♥ Martin With (suppleant)
Jacob Ferdinand, Charlotte Riber er udtrådt af bestyrelsen i sommeren 2013
Jarl Matthiesen opstiller ikke til 2014 pga. øget arbejdspres i sit job.
Således er der max. 5 ledige bestyrelsesposter til rådighed, idet bestyrelsen kan bestå af op til
15 medlemmer.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

