ORDRUP
PRÆMIE
GRUNDE

Endelig dagsorden til generalforsamling 2017.

	
   	
   	
  

Dato:

Søndag den 28. maj 2017.

Tid:

Kl. 9:30 med morgenkaffe og indskrivning. Mødet begynder kl. 10

Sted:

Cafeen i Ordrup.

	
   	
   	
  

Dagsorden

Kommentarer

1

Valg af
a) dirigent og
b) referent
c) stemmeudvalg

2

Bestyrelsens beretning om
foreningens virksomhed i
det forløbne år.

Beretningen er udsendt per email sammen
med den endelige dagsorden

3

Godkendelse af regnskab
2016 /2017.

Regnskab er udsendt per email med
indkaldelsen

4

Godkendelse af budget
2017 /2018.

Budgettet er udsendt med
indkaldelsen. Bestyrelsen foreslår
kontingentet uforandret sat
til 600,00kr.

5

Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag

6

Valg til formand og
kasserer:
a) valg af formand
(for 2 år).

Peter Høegh er på valg (i ulige år) og
genopstiller som formand. Peter trådte
som næstformand ind på formandsposten i
denne perioden efter Niels Frederiksen

b) kasserer
Anne-Lise Heide er kasserer, og er ikke
på valg i år (vælges I lige år).

7

Valg til bestyrelsen
c) valg af
bestyrelsesmedlem
(for 2 år)
d) valg af
bestyrelsesmedlem
(for 2 år)

e) bestyrelsesmedlem

8

9

10

Rene Bonde er på valg (i ulige år) og
genopstiller. Rene fungerer nu som
formand for arbejdsgruppen for dræn og
vej
Frank Kristoffersen, som sidder som 1.
suppleant på Niels Frederiksens mandat
og vælges i ulige år, genopstiller ikke.
Frank fungerer nu som formand for
arbejdsgruppen for bevoksning og træer
Hanne Holm, som sidder som 2.
suppleant på Peter Heno’s mandat og
vælges i lige år, er ikke på valg og
fortsætter. Hanne fungerer nu som
næstformand

Øvrige valg:
f) valg af 2 suppleanter.
(for 1 år)

Begge nuværende suppleanter er trådt ind
i bestyrelsen. Nye skal vælges

g) valg af revisor.
(for 1 år)

Gert Hintze genopstiller som revisor

h) valg af revisorsuppleant (Der blev ikke valgt nogen
(for 1 år)
revisorsuppleant ved forrige
Generalforsamling)
Eventuelt.

Under dette punkt kan der ikke sættes
forslag under afstemning

