
red. Poul Erik Jørgensen 27/02/10

Tilmelding til generalforsamling
Tiden er inde til igen at mødes til hyggeligt samvær og gøre sin indflydelse gældende på én og samme 
gang. Med andre ord, er der inden længe generalforsamling i Finnebyens Grundejerforening.
Som vanligt vil der blive budt på smørrebrød og øl til de voksne og pølser/sodavand til børnene. Kom i 

god tid, inden en anden snupper din yndlingsplads og den sidste fiskefiletmad.

A propos det med madderne:
Af hensyn til indkøb af mad og drikke, skal der ske tilmelding til Kurt Handberg (kurt.handberq@ mail.dk) 

senest tirsdag d. 9. marts.

Indkaldelse til generalforsamling 16. marts 2010
Tirsdag d. 16. marts 2009 kl. 18.30 afholdes der ordinær generalforsamling i Finnebyens 
Grundejerforening. Stedet er Finnebyens Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.
3) Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges.

4) Kontingent fastsættes.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter (suppleanterne er på valg hvert år):

Ole Skou (formand) - på valg, genopstiller ikke
Jesper Moesbøl (næstformand) - ikke på valg

Kurt Handberg (kasserer) - på valg, genopstiller ikke

Poul Erik Jørgensen (redaktør) - på valg, genopstiller ikke
Arne Tannebek (medredaktør) - ikke på valg
Lene Jacobsen (suppleant) - på valg - genopstiller ikke
Lise Frølund (suppleant) - på valg - genopstiller ikke

6) Evt. forslag.
Forslag under pkt. 6 skal være formanden, Ole Skou, Østerlarsvej 7 (oleskou@ mail.tele.dk). i 
hænde senest tirsdag d. 9. marts.

Foreningens vedtægter kan findes på
http://www. finnebyen. dk/grundejerforeningen.htm #vedtaegter

mailto:kurt.handberq@mail.dk
mailto:oleskou@mail.tele.dk
http://www


Kontingent
Så er det iøvrigt også tid til at betale kontingent til Finnebyens Grundejerforening. Satserne pr. hustand 
er de samme som sidste år, dvs. 100,- kroner for pensionister og 200,- for alle andre.
Kontingentbetaling kan ske på tre måder:
1) Personligt fremmøde på kassererens adresse, Neksøvej 5
2) Indbetaling via netbank *
3) Det medfølgende girokort (dette er den dyreste løsning)
Som alternativ sidste øjebliks mulighed, er der også i år mulighed for at betale ved generalforsamlingen.

*) Ved indbetaling a f elektronisk girokort: Brug type +01 og girokonto nr. 1588109 
Ved direkte konto overførsel brug reg. nr 1551 og konto nr. 1588109

Vinterfesten 2010
Som sædvanligt blev der holdt en gedigen vinterfest i starten af det nye år. Og som traditionen tilsiger 
var der buffet bestående af en overdådighed af medbragte retter, salater, hjemmebagt brød og kager. 
Arrangementet var usædvanligt velbesøgt, hvorfor der måtte hentes ekstra stole og borde op fra 

kælderen, så alle kunne bænkes på behørig vis.
Der blev budt på salsadans v/Friedrik, der ligesom ved tidligere lejligheder, var en stor succes.
De, der ikke fik bensving nok (og dem var der heldigvis mange af), kunne danse videre til FIDO - 
Finnebyens Dansktoporkester - der debuterede ved denne lejlighed.

Tøndeslagning 2010
Til stor skuffelse for en del børn og voksne, blev katten ikke slået af tønden denne fastelavn. 
Tøndeslagningen blev aflyst pga. et meget lavt antal tilmeldte. Faktisk havde kun tre familier tilmeldt sig. 

Vi tror først og fremmest, det skyldes, at fastelavn faldt sammen med vinterferien i år. Men det giver 
også anledning til at gøre opmærksom på, at det ikke er uden betydning, om man husker at tilmelde sig.


