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Side 1 af 2 

              

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19:00 

i Caféen, Elsted-Lystrup Beboerhus,  
 

 

 

26. februar 2020  

 
 

På bestyrelsens initiativ, vil forebyggelsesekspert Steen Edeling fra ”Bo 

Trygt” indlede aftenens program kl. 19:00, med et oplæg af ca. 45-60 

minutters varighed, hvor han vil informere nærmere om 

indbrudsforebyggelse og nabohjælp med udgangspunkt i vores lokalområde. 

 

Herefter vil den ordinære generalforsamling blive afviklet som planlagt. 

Dagsorden følger på side 2. 

 

Tilmelding til den ordinære generalforsamling skal - som altid - ske, ved én 

af de angivne muligheder i tilmeldingsblanket herunder. 

 

”Bo Trygt” er en kampagne skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde 

med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig! 
 
Tilmelding skal ske SENEST MANDAG DEN 9. MARTS 2020, ved aflevering af denne slip i 

postkasse (nr. 28), eller pr. mail: knujen@me.com, eller SMS på tlf. nr. 26833760.  

 

Selvfølgelig kommer jeg/vi til generalforsamlingen den 12. marts 2020. 

 

 

Navn og husnr.                                                                            Antal deltagere:  

mailto:knujen@me.com
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www.aeblevaenget8520.dk 

Side 2 af 2 

  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
torsdag, den 12. marts 2020. 

(starter umiddelbart efter oplæg fra konsulent fra ”Bo Trygt”, som 

starter sit oplæg kl. 19:00) 
i Caféen, Elsted-Lystrup Beboerhus, 

 

Dagsorden          26. februar 2020  

 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent 

 

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2019 (bilag 1) 

 

4. Forelæggelse af revideret driftsregnskab til godkendelse (bilag 2 og 3) 

 

5. Forelæggelse af revideret vejfondsregnskab til godkendelse (bilag 2) 

 

6. Indkomne forslag_ 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: 

 

a) Beplantning af nye træer, på legeplads Nord (bilag 4) 

 

b) Evt. fjernelse af eksisterende store sten i området (bilag 5) 

 

7. Fremlæggelse af budget, overførsel af beløb til vejfond og fastlæggelse af kontingent 

(bilag 6) 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Vibeke Øbom (modtager gerne genvalg) 

                      Pia Odgaard   (modtager gerne genvalg) 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleant 

På valg er : Anette Bjerre Christensen (modtager ikke genvalg. 

 

10. Valg af revisorer 

På valg er: Allan Würtz (modtager gerne genvalg). 

 

11. Valg af revisorsuppleant 

På valg er: Anne Marie Søe (modtager gerne genvalg). 

 

12. Eventuelt. 

 


