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Ordinær	  generalforsamling	  i	  Fægangskoloniens	  haveforening	  
onsdag	  d.	  9.	  oktober,	  2019	  kl.	  19.00	  

Sted:	   Værkerne	  lokale	  117,	  Frederiksvej	  Sorø.	  

Dagsorden:	   	  

1.	   Velkomst.	  

2.	   Valg	  af	  referent.	  

3.	   Forslag	  til	  dirigent	  og	  valg	  af	  dirigent.	  

4.	   Fastsættelse	  af	  lovlig	  og	  beslutningsdygtig	  indkaldelse	  af	  generalforsamlingen.	  

5.	   Valg	  af	  stemmetællere:	  I	  alt	  3	  personer.	  

6.	   Bestyrelsens	  beretning.	  

7.	   Godkendelse	  af	  beretning.	  

8.	   Fremlæggelse	  af	  foreningens	  årsregnskab	  for	  2018/19.	  

8	  a.	   Godkendelse	  af	  årsregnskab	  2018/19.	  

9.	   Fremlæggelse	  af	  budget	  for	  2019/20	  v.	  foreningens	  revisor.	  

9	  a.	   Godkendelse	  af	  budget	  for	  2019/20.	  

10.	   Fastsættelse	  af	  års	  haveleje	  for	  2020.	  

11.	   Valg	  af	  revisor	  for	  2019/20.	  

12.	   Forslag	  fra	  bestyrelsen.	  

13.	   Forslag	  fra	  medlemmerne.	  

14.	   Valg	  til	  bestyrelsen	  fra	  oktober	  2019	  til	  efteråret.	  2020.	  (3.	  medlemmer)	  hhv.	  
2	  pladser	  i	  bestyrelsen	  for	  2	  år,	  og	  1	  plads	  for	  1	  år*.	  
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Følgende	  ønsker	  genvalg:	  

Ib	  Skovlykke,	  have	  2.	  

*Helle	  Mylund	  Jacobsen,	  have	  41,	  ønsker	  ikke	  at	  fortsætte	  sin	  valgperiode	  ud.	  
(Indtrådt	  som	  suppleant	  for	  Lotte	  Ryde,	  have	  96).	  

Udtræder	  af	  bestyrelsen:	  Merete	  Kleist,	  have	  92*eller	  overtager	  Helles	  valgperiode	  
for	  1	  år	  

	  

Følgende	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  ikke	  på	  valg	  i	  år:	  

Majbritt	  Sultana,	  have	  30.	  

Ulrik	  Winding,	  have	  61	  indtrådte	  som	  suppleant	  i	  bestyrelsen	  for	  Davis	  Gay,	  have	  49.	  

	  

15.	   Præsentation	  af	  de	  opstillede	  bestyrelseskandidater:	  

	   2	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  2	  år.	  

	   1	  medlem	  for	  1	  år*.	  

	   3	  suppleanter.	  

16.	   Valg	  og	  fremvisning	  af	  valgresultat.	  

17.	   Evt.	  

Hvis	  du	  ønsker	  at	  stemme	  ved	  fuldmagt,	  bedes	  du	  gøre	  brug	  af	  skabelonen	  til	  
fuldmagt,	  som	  du	  finder	  på	  vores	  hjemmeside.	  

Årsregnskab	  kan	  afhentes	  i	  kopi	  d.	  25.	  september	  i	  have	  92	  mellem	  kl.	  10-‐12.	  

Indkomne	  forslag	  fra	  bestyrelsen	  og	  medlemmerne	  til	  hhv.	  foreningens	  vedtægter,	  
ordensregler	  og	  økonomiske	  procedure	  eller	  andet	  til	  drøftelse	  -‐	  skal	  være	  
bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  24.	  september.	  

Den	  endelige	  dagsorden	  kan	  downloades	  på	  hjemmesiden	  eller	  ses	  i	  informations-‐
kassen	  ved	  havegang	  2	  fra	  den	  2.	  oktober.	  

Der	  vil	  blive	  serveret	  the,	  kaffe	  og	  småkager,	  samt	  øl,	  vand	  og	  chips.	  

	   	  

Vel	  mødt	  

Venlig	  Hilsen,	  Bestyrelsen	  


