Generalforsamling i
Finnebyens Grundejerforening
Torsdag d. 17.3.94 kl. 19.30
i Forsamlingshuset
Det er tid for general
forsamling i grundejer
foreningen. Bestyrelsen
har lidt af hvert at for-'■Selle, så vi glæder os til
dt se rigtig mange med
lemmer.
I den forbindelse skal
vi minde om, at der jo
kun er adgang for med
lemmernes husstande.
Og i forlængelse af det:

Fastelavnsfest
for medlemmernes børn
Søndag d. 13.2.1994 kl. 10-12
i Børnehaven Charlottehøj

Dagsorden for generalforsamlingen:

Foreningen havde en
meget vellykket vinter
2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed. fest, med sang, dans,
bankospil. Det var
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
vældig hyggeligt, og
havde tilslutning af ca.
4. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret.
60 mennesker. Det
kunne have været flere,
5. To bestyrelsesmedlemmer er på valg, nemlig for
kvinde Margit H. Clausen, bestyrelsesmedlemmerne men måske er finneboeme ikke så meget til
Rie Kier Thomsen, og Lars Rønnov.
Ingen af os modtager genvalg, idet vi alle tre har sid fest mere?
1. Valg af dirigent.

det i 2 perioder, altså 4 år, én af os har endda siddet i
en tidligere periode.
Endvidere er suppleanterne på valg hvert år, og Inge
lise Sørensen og Bente Lomstein modtager ikke
genvalg. Knud Veilin og Nanna Hansen er egentlig
ikke på valg i år, men har valgt også at trække sig;
begge har gjort et meget stort stykke arbejde. Knud
har siddet i en halv snes år, og Nanna i 4.
Så 7 nye skal findes, en hel bestyrelse. Deraf skal de
3 vælges for 2 år, og de 2, der erstatter Knud og Nan
-ta k s te n er stadig: Pen- na for 1 år. Og så skal vi have valgt to suppleanter:
De er på valg hvert år). Og vi skal have valgt/
monister 100 kr, alle an genvalgt en revisor, samt valgt en revisorsuppleant
dre 150 kr. Da det sker, (også på valg hvert år).

Alle, der ikke allerede
har betalt kontingent,
har i forbindelse med
uddelingen af denne
Finnepost fået et giro
kort, som snarest bør
benyttes.

vi modtager anonyme1
girokort (hvor man har
glemt at skrive afsen
der på), bedes I med
bringe girotalonen til
generalforsamlingen.

Vinterfest:

6. Evt. indkomne forslag.
7. Eventuelt
Såfremt medlemmer har forslag etc. til generalfor
samlingen, skal forkvinden Margit H. Clausen, Neksøvej 2, have dem senest 1. marts.
M.v.h.
Bestyrelsen, 3.2.1994

Fastelavn:

Fastelavnsfesten holdes
udendørs i børnehaven
Charlottehøj i år, husk
blanketten nederst på
denne side.
K om m ende arrange
menter:
U dflugt (!)

Bliver op til den nye be
styrelse at planlægge.
Sommerfest:

Bliver lørdag den 6. au
gust, da vi har lagt bil
let ind på kommunens
tilbud om underhold
ning. Reserver dagen!

Tilmelding til fastelavnsfest:
Vi kommer med _ _ _ _ _ _ _ _ børn i alderen________________år.
uuJkj'f" 5" bv. fw . W-n
Vi afleverer denne blanket i god tid, og allersenest den 9.2, til forkvinde Margit, så hun kan nå at sørge for ind
køb af kaffe til de voksne, samt godter og drikkevarer til børnene. Vi hedder
__________________________________________________ , vi bor som sædvanlig på adressen
_______________________________________________ , og har da naturligvis betalt vores kontingent!

