
Finneposten den 14.2.03

Fastelavnsfest Generalforsamling

den 2.3 fra 10.00 -  12.30 
i Forsamlingshuset:

Også i år er der fastelavnsfest i 
Finnebyen for børn og barnlige 
sjæle.

Prinsesser, 
riddere, trolde, 
uhyrer, katte, 
eller hvad I nu 
finder på. Alle 
er velkomne!!

De voksne, der er klædt ud 
(kun dem!!) får også lov til at slå 
til tønden.

Tilmelding til Thomas på
Åkirkebyvej 3, eller e-mail
iaaer@akh.aaa.dk
Senest 23.2.02 bl.a. af hensyn til
indkøb af slik til børnene.
Tilmeldingsfristen skal 
overholdes!!!!!!!!

Tirsdag den 11.3 kl. 18.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens 

tilstand og virksomhed.
3. Det reviderede regnskab med 

bemærkninger og disses 
besvarelser fremlægges.

4. Kontingent fastsættelse.
5. Evt. forslag.
6. Valg af medlemmer til 

bestyrelsen, revisor og 
suppleanter.

Torslag som af medlemmerne 
ønskes forelagt
generalforsamlingen, må senest 8 
dage før generalforsamlingen 
tilstilles formanden.”
(uddrag fra foreningens love)

Sagt på en anden måde: Hvis I har 
forslag, der skal på dagsordenen 
skal Thomas på Åkirkebyvej 3 have 
dem senest 3.3.03

Tilmelding til fastelavnsfesten (senest 23.2.03) hos Thomas på Åkirkebyvej 3, eller mail
iager@akh.aaa.dk

Antal voksne

Antal børn

Navn Vej.

mailto:iaaer@akh.aaa.dk
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Tilmelding til smørrebrød eller pølser efter generalforsamlingen afleveres ved 
fastelavnsfesten (senest 2.3) eller hos Thomas på Åkirkebyvej 3, eller mail iaqer@akh.aaa.dk 
(senest 1.3.)

Antal voksne til smørrebrød________

Antal børn til pølser __________

Navn_____________________________  Vej____________________________________

Bestyrelsen fremsætter følgende 
ændringsforslag af pgr. 7.1 og 7.2:

Nuværende pgr. 7.1.lyder: 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af 
generalforsamlingen foret tidsrum af to år. 
Genvalg kan finde sted. Valgene foregår ved 
hver generalforsamling . Formanden og 
kasserere vælges særskilt. Det ene år valg af 
formand og et bestyrelsesmedlem, det andet 
år kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. 
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Nuværende pgr. 7.2 lyder:
Såfremt det på generalforsamlingen ikke ved 
direkte valg er muligt at vælge formand 
og/eller kasserer, skal der vælges en 
bestyrelse på 5 medlemmer, der så på det 
første bestyrelsesmøde konstituerer sig selv.

Bestyrelsen foreslår at disse to 
paragraffer ændres til:

Pgr. 7.1
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af 
generalforsamlingen foret tidsrum af to år. 
Genvalg kan finde sted. Valgene foregår ved 
hver generalforsamling. Det ene år vælges to 
bestyrelsesmedlemmer og det andet år tre. 
Hvert år vælges to suppleanter til 
bestyrelsen.

Pgr. 7.2. ændres til:
På generalforsamlingen udpeges et medlem 
af bestyrelsen der har ansvar for, at der 
indkaldes til første bestyrelsesmøde, hvor 
bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand og kasserer.

Begrundelse for ændringerne:
I 2002 blev der ikke på 
generalforsamlingen valgt formand og 
kasserer. Bestyrelsen konstituerede 
netop sig selv, og nu har det vist sig, at 
de to ikke er på valg. De har kun siddet 1 
år. Derfor fungerer paragraf 7.1 ikke, hvor 
der står, at den ene vælges det ene år og 
den anden det andet år.

Følgende bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter er på valg:
Lisbeth Boysen 
Henny Kjær 
Ole Skou 
Lars Mortensen

For at have stemmeret til 
generalforsamlingen skal kontingentet 
være betalt.

VIGTIGT!!!
Efter generalforsamlingen er der 
smørrebrød/pølser til børnene og auktion 
over resten af den maling, der blev 
sponsoreret af GOIRI.
Mød op så vi kan få en hyggelig aften!!

Tilmeldingsfristen til smørrebrød og 
pølser er senest 1.3. evt. 2.3 ved 
fastelavnsfesten.

HUSK AT OVERHOLDE 
TILMELDINGSFRISTEN!!!

Redaktør: Henny Kjær, Due Odde 1. 
henny@get2net.dk
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