
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2017 
 

 
 

Hermed indkaldes til generalforsamling: 
 

Onsdag den 29. marts 2017, kl. 19:00 
 

Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup



 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Erik Jensen (B25). 
 

2. Valg af stemmeudvalg på to medlemmer 
 

3. Orientering om undersøgelse af medlemmernes holdning til Lokalplan 14. 
Ved Formanden  
 

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ved formanden 
 

5. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer 
 

6. Rettidigt indkomne forslag 
Dagsordensforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære ge-
neralforsamling, skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2017 
 

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Ved kasseren.  
 

8. Valg af formand for bestyrelsen 
Formand Finn Buch Petersen er ikke på valg 
  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
 Bestyrelsesmedlem og næstformand Henrik K. Rømer (K114), er ikke på valg 
 Bestyrelsesmedlem Rikke Nielsen (K31), er ikke på valg 
 Bestyrelsesmedlem Erik Swiatek (K96), er på valg, bestyrelsen foreslår gen-

valg 
 Bestyrelsesmedlem Kristina Hyttemads (K69), er på valg ønsker ikke genvalg 
 Bestyrelsen foreslår, at 1. suppleant Linda Westh-Larsen (K123) vælges som 

bestyrelsesmedlem  
 Bestyrelsen foreslår, at Kristina Hyttemads (K69) vælges som 1. suppleant 
 Bestyrelsen foreslår, at Peter Trampedach (K32) genvælges som 2. suppleant 

 

10. Valg af kasserer 
Bestyrelsen foreslår, at Erik Swiatek (K96) genvælges 
 

11. Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter 
 Preben Molin (K124). er ikke på valg 
 Preben Sandager (K112), er på valg som revisor, bestyrelsen foreslår genvalg 
 Bestyrelsen foreslår, at Steen Madsen (K126) genvælges som revisorsupple-

ant 
 Bestyrelsen foreslår, at Peter Houd (K60) genvælges som revisorsuppleant 

 

12. Renovering af vejbrønde 
Bestyrelsen fremlægger forslag til principbeslutning om, at der gennemføres 
fastlæggelse af kravspecifikation, udbud og renovering af vejbrønde for p til kr. 
150.000, som finansieres via Vejfonden. 
 

13. Eventuelt 
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