Finneposten marts 2005 (uddrag)
Generalforsamling med dogmefilm og smørrebrød
Af Kirsten Pedersen Elley
Årets generalforsamling i Grundejerforeningen finder sted i forsamlingshuset den 15. marts kl. 19.
Foruden det velkendte gratis smørrebrød, de varme pølser og en enkelt øl – også til foræringspris,
vil årets generalforsamling byde på flere nyskabelser. Blandt andet filmfremvisning på storskærm,
en præsentation af Finnebyens hjemmeside, og så naturligvis den traditionelle dagsorden og valg
af to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
På valg i år er formanden Thomas Jäger og Henny Kjær. Kun Thomas genopstiller.
Desuden skal der vælges to suppleanter. De nuværende, Lise Helmer og Troels Munk-Olesen,
tager gerne imod genvalg.
Facit er altså, at der skal vælges et splinternyt medlem ind i bestyrelsen, som de næste to år vil
engagere sig i Finnebyens ve og vel.
Dogmefilmen, der bliver vist på storskærm i løbet af aftenen er den originale, gamle indspilning af
livet i Finnebyen. Når vi har valgt at slæbe femvisningskanon og stort lærred frem, er det for at vi
alle ved fælles hjælp kan sammenstykke de historier, der ligger bag billederne. Beretningerne
bliver skrevet ned, og efter en renskrivning og redigering er det meningen, at de skal indtales
samtidig med at filmen, der var rendyrket dogme længe før begrebet blev opfundet, skal lægges
over på DVD. Derfor håber vi, at så mange som muligt møder op og fortæller det, de kan huske,
så mosaikken kan sammenstykkes til en rund historie. Når den nyredigerede Finnebyfilm ligger
klar på DVD senere på året, kan den købes, og det er så bestyrelsens hensigt at overlade den
originale 16 mm filmoptagelse til Lokalhistorisk Arkiv sammen med et eksemplar af den færdige
DVD, så den gamle indspilning ikke fortsat skal gemmes i skiftende formænds kolde kældre eller
klamme skunke.
Og nu til det mere forudsigelige ...
Dagordenen for den traditionelle del af generalforsamlingen ser således ud:
Valg af dirigent.
1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed
2. Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelse fremlægges
3. Kontingent fastsættes
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revision og suppleanter
5. Evt. forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
Ang. punkt 5: Hvis nogen har forslag, der skal på dagsordenen, skal formanden, Thomas Jäger,
Åkirkebyvej 3, havde dem senest den 7. marts.
Forslagene vil dernæst blive lagt ud på Finnebyens hjemmeside til almindelig orientering før
generalforsamlingen.
Dem der ikke har netadgang, bedes kontakte en nabo, som 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:
Girokort er vedlagt.
Med dette skrift følger nemlig det årlige girokort.
Betal 150 kr., bliv glad og få indflydelse.
Pensionister slipper med 100 kr.
Girokortet kan afleveres og beløbet betales via netbank, posthus og pengeinstitut, men det er
også helt i orden at spadsere hen til foreningens kasserer, Kurt Handberg, Neksøvej 5 og
overrække ham pengene personligt.

