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(uddrag)


Husk kontingentet


Så er det atter tid til at betale det årlige kontingent til Grundejerforeningen.

Ved generalforsamlingen sidste år blev det besluttet at hæve beløbet fra 150 kr til 200 kr.

Pensionister skal kun betale 100 kr. Hvornår man for alvor er pensionist, og om man kan slippe 
med halv pris når bare én i husstanden er pensionist, ønsker bestyrelsen ikke at gøre sig til 
dommer over. Det afhænger helt og aldeles af den enkelte husstands generøsitet og/eller 
selvopfattelse.

Girokortet kan betales via netbank, posthus eller pengeinstitut, eller ved at man spadserer hen til 
foreningens kasserer, Kurt Handberg, Neksøvej 5 og overrækker pengene.


Generalforsamling med fuld forplejning


Klassisk smørrebrød, en øl og så lige lidt nærdemokrati at skylle efter med.

Sådan lyder menuen for årets generalforsamling tirsdag den 14. marts kl. 18.30.

På mange måder vil aftenen forløbe ganske traditionelt.

Vi møder op, vi vælger lidt ordstyrer, punkt for punkt kører vi frem efter det velafprøvede koncept, 
spiser (gratis!) aftensmaden sammen med hyggelige finne-venner, siger skåååål i en enkelt (gratis!) 
øl, lader børnene lege sammen, mens de gnaver sig igennem (gratis!) røde pølser med brød, og så 
ellers tak for i aften.

Grundejerforeningens bestyrelse håber på stort og engageret fremmøde, og vi forsikrer, det er en 
skrøne, at man risikerer at blive valgt til noget ved det skinbarlige fremmøde.

De, der har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og ønsker at forsøge sig som eventskabere, er 
mere end velkomne til at stille op. Men de, der bare vil nyde smørrebrødet i fred, har naturligvis lov 
til det.

Uanset bevæggrund, så er det dog ved årets generalforsamling, at nærdemokratiet her i 
Finnebyen skal stå sin sande prøve. Hvis Finnebyen også i fremtiden skal skille sig positivt ud fra 
landets øvrige parcelhuskvarterer - hvor høje hække og lange ensartede indkørsler med 
herregårdssten er det eneste, der binder et kvarter sammen - så kræver det jo, at nogen gider yde 
lidt ekstra. Arbejdet er ikke tungt, det er let og inspirerende og endog meget overkommeligt.


Fem er på valg i år

Tre af Grundejerforeningens faste bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, nemlig Ole Skou fra 
Østerlarsvej, Kurt Handberg fra Neksøvej og Kirsten Elley fra Due Odde.

Også de to nuværende suppleanter i Grundejerforeningen, Lise Helmer og Henny Kjær, er på valg. 
Det er suppleanterne nemlig hvert eneste år, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder to 
år ad gangen, og derfor kun væltes og skiftes ud hvert andet år. Med to personer det ene år. Tre 
det andet år.

På nuværende tidspunkt, da Finneposten skrives, er det uklart, hvor mange af 
bestyrelsesmedlemmerne, der er villige til genvalg. Henny Kjær har endegyldigt meddelt, at hun 
nu stopper sit bestyrelsesarbejde efter mange ihærdige år, først som medlem, og det seneste år 
som suppleant. Tak for en både engageret, inspirerende og målrettet indsats til vores fælles 
bedste i både store og lille Finneby.

Også redaktøren af Finneposten holder op for at give bolden videre.


Nu til det forudsigelige

Dagsordenen for den traditionelle del af generalforsamlingen lyder:


Valg af dirigent


Beretning om foreningens tilstand og virksomhed


Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelse fremlægges


Kontingent fastsættes


Valg af medlemmer til bestyrelsen, revision og suppleanter




Evt. forslag


Ang. punkt 6: hvis nogen har forslag, der skal på dagsordenen, skal formanden, Thomas Jäger, 
Åkirkebyvej 3, have dem senest den 6. marts.

Forslagene til dernæst blive lagt ud på Finnebyens hjemmeside til almindelig orientering før 
generalforsamlingen. Har man ikke netadgang, kan man kontakte en nabo, der har.

Som i alle andre demokratiske sammenhænge er det kun medlemmer af Grundejerforeningen, der 
kan opstilles og har stemmeret til generalforsamlingen. Det er dog ingen kunst at blive medlem, 
hvis man ikke allerede er det: med papirudgaven af Finneposten følger det årlige girokort.

Tilmelding til årets generalforsamling er nødvendig af hensyn til smørrebrødsbestillingen - senest 
fredag den 10. marts. Det kan ske pr. email til formanden for Grundejerforeningen, Thomas Jäger 
på adressen aakirkebyvej@tiscali.dk - eller på den slip, der fulgte med papirudgaven af 
Finneposten. Slippen skal afleveres på Åkirkebyvej 3.

Skriv, hvor mange I kommer (voksne og børn), navn, vej og husnummer.


