
Haveparken Kæret d. 05. februar 2018 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer, 

der afholdes i Kærets lade søndag d. 8 april. 2018 Kl. 10.00. 

O RD I N Æ R    G E N E R A L F O R S A M L I N G 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent. 

3. Valg af 3 stemmetællere. 

4. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning ved kasser. 

6. Indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen foreslår en kontingent forhøjelse på 1.000kr. årligt, så den samlede haveleje 

bliver 3.000 kr. pr. år. 

Foreningsvedtægter for Haveparken Kæret, 
§10.9 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til 
medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter 
forslagsstillers tilstedeværelse. 
 

Forslagene kommer på hjemmesiden samt på opslagstavlen ved Kærets kontor. Forslaget kan kun 

behandles hvis det har været offentliggjort og kan kun behandles hvis forslagsstilleren møder til 

generalforsamlingen. 

 

7. Godkendelse af budget. 

8. Valg af formand/kasserer. 

På valg er formand for 2 år. 

Birgitte Nielsen. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg for 2 år: 

Kresten Thomsen. Modtager genvalg. 

Cindy Pedersen. Modtager genvalg. 

Margit Damm 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Der skal vælges 2 for 1 år. 

11. Valg af interne revisorer og suppleanter. 

Der skal vælges 1 bilagskontrollant for 2 år.  

Der skal vælges 1 suppleant for et år. 

12. Valg af vurderingsfolk til vurderingsudvalg. 



Søren Frandsen, modtager genvalg. Denne post er for 2 år. 

Else Marie Arvidsen modtager ikke genvalg. Denne post er for 1 år. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25.3.2018.  

Der henvises i det hele taget til haveforeningens vedtægter § 10 om afholdelse af generalforsamlinger. 

Årsregnskab med budget og forslag, der skal behandles er vedlagt. 

Tilmelding til smørrebrød senest d. 17.3.2017 til Margit Damm tlf: 23610621 

Vel mødt! 

p.v.b 

Birgitte Nielsen 

Formand. 

 

 

 

 

 

 


