
Dagsorden til Generalforsamling 23. januar 2018. 

Vognsild og Omegns Beboerforening 

 

Velkomst ved Anna Dorte. 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning ved Anna Dorte Nørgaard 

3. Regnskab ved Tonni Klausen 

4. Indkomne forslag forelægges til drøftelse og afgørelse  

a. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager en vedtægtsændring, så der 

ikke udpeges en næstformand, og så der kun skal være 1 suppleant og 1 revisor. § 

6 ændres således til:  

§ 6. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, derudover 1 suppleant og 1 revisor. 

Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant vælges for 2 år af gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer ved første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor den også fastlægger 

forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Ved 

stemmelighed i bestyrelsen falder forslaget. Der føres protokol ved møderne.  

b. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager en vedtægtsændring, som 

giver mulighed for, at den ordinære generalforsamling kan afholdes indtil udgangen 

af februar i stedet for indtil udgangen af januar. § 5 ændres således til:  

§ 5. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar 

måned. …… 

c. I tilfælde af en ikke fuldtallig bestyrelse drøftes bestyrelsens væsentligste rolle og 

eventuel organisering af selvkørende arbejdsgrupper.  

Bestyrelsen foreslår, at følgende aktiviteter kun afholdes i det tilfælde, at der kan 

nedsættes adhoc arbejdsgrupper, der selvstændigt tager initiativ til aktiviteten:  

i. Flag - opstilling, renovering 

ii. Affaldsindsamling - DN’s officielle dag er den 22. april 2017 

iii. Søen 

iv. Maj friluftsgudstjeneste 

v. Juletræstænding - opstilling af træ 

vi. Juletræstænding - arrangement 

vii. Projekt; stier og skiltning 

Beboerforeningen modtager et årligt kommunalt tilskud på 5.500 kr., og der er i 

2017 indkommet 9.676 kr. i kontingenter. Der kræves en beboerforening med et 

formelt sæt af vedtægter samt godkendt regnskab for at kunne modtage kommunalt 

tilskud. 

5. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter og revisorer:  

Bestyrelsen 2017: Hanne Godthaab Nielsen, Kristine Odgaard, Erik Christensen (er trådt 

ud af bestyrelsen) og Anna Dorte Nørgaard. Claus B. Christensen er suppleant for 

bestyrelsen. 

• Kristine, Anna Dorte og Erik er på valg i 2018.  

Revisorer: Eigil Christensen og Anders Kristensen.  

• Eigil er på valg som revisor i 2018. 



6. Fremtidig virksomhed:  

o Ny kontrakt for græsslåning af Beboerforeningens arealer 

o Evt. legepladsgodkendelse 

7. Kontingent: Fastholdes på 125 kr.  

8. Eventuelt:  


