Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde

Bildsø Skov 13/5 2006

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Strandlyst, Drøsselbjergvej 92, søndag d. 18/6 2006 kl. 10 00 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab – afsluttet 31/3 2006 – ved kasserer Bente Ingvarsen.
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag:
Forslag skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 1/5 2006.
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet med 100 kr til 250 kr for perioden
1/4 2006 til 31/3 2007.
6. Valg af formand:
Nuværende formand Johs. Fischer T9 er som bestyrelsesmedlem på valg – og
modtager ikke genvalg . Der skal derfor vælges et nyt medlem. Som ny formand
foreslår bestyrelsen Peter Fischer S7.
7. Om valg til bestyrelsen i øvrigt: Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Bente Ingvarsen R 10 – kasserer. Bente Ingvarsen fortsætter gerne 1 periode.
Annli Jæger Rasmussen S 5 .
Suppleant til bestyrelsen John Hansen T 17
- og følgende er på valg:
Marianne Møller R 17 – Marianne Møller modtager gerne genvalg
1 nyt medlem skal vælges. Bestyrelsen foreslår Peter Fischer S7.
.
8. Revision: Valg til revisor og revisorsuppleant skal ikke foretages i år. Posterne
beklædes for nuværende af Niels Hansen R 15 (revisor) og Christian Gylling T 1
(revisorsuppleant).
.
9. Evt.
Vi håber at der igen i år vil kunne opbygges et Sct. Hansbål. Hvis man har materialer til et
sådant, bedes man ikke starte opbygningen før tidligst 14 dage før og i øvrigt ikke lægge
materialer på bålet, hvis de indeholder søm, beslag eller andet skarpt, der kan være til fare
for badende. Skulle det lykkes at samle til et bål, kan vi tænde det sammen Sct. Hansaften
kl. ca. 22.
Med venlig hilsen

Johs. Fischer - formand

