
Generalforsamling i Finnebyens Grundejerforening 
Onsdag d. 20.3.91 kl. 19.30 i Børnehaven Charlottehøj

Som tidligere ind
varslet afholdes der 
generalforsamling i 
grundejerforeningen 
.Der er sket meget i 
det forløbne år, ikke 
mindst omkring b i
blioteket, så besty
relsen har meget at 
fortælle, også 
meget godt, så vi 
glæder os til at se 
rigtig mange med
lemmer.
I den forbindelse 
skal vi minde om, at 
der jo kun er adgang 
for medlemmernes 
husstande. Og i fo r 
længelse af det:
At alle fornylig er 
blevet opsøgt af be- 
styrelsesmedlemme 
rne, og således har 
kunnet betale kon
tingentet omgående 
eller få en giroblan
ket.
Hvis man ikke har 
fået benyttet denne, 
er det altså på høje 
tid (pensionister 
100 kr, alle andre 
150 kr. Da vi også 
har modtaget 'ano
nyme' girokort, 
bedes I medbringe 
girotalonen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens tilstand og 
virksomhed.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. To bestyrelsesmedlemmer er på valg, 
og modtager genvalg. Vi skal til gengælc 
•have en ekstra suppleant ind. Og vi skal 
have valgt/genvalgt en revisor, samt valgt 
en revisorsuppleant.

6. Indkomment forslag om trafiktælling.

7. Eventuelt.

Bestyrelsen har forslag til de enkelte 
punkter, hvor det behøves.

Såfremt medlemmer har fors lag etc. til 
generalforsamlingen, skal forkvinden 
Margit H. Clausen, Neksøvej 2, have dem 
senest 12. marts.

M.v.h.
Bestyrelsen

Meddelelser
Husk stadig som
merfesten, som af
holdes 10.8.91, 
efter al sandsynl ig
hed igen i børneha
ven, hvis det ikke 
kommer på tværs 
dér.

Annoncer
Familien Kjeldmand 
flytter til Samsø i 
påsken. De invite
rer venner, naboer 
og bekendte fra Fin
nebyen, der måtte 
agte sig derover til 
sommer, til at kigge 
ind. Adressen 
bliver: Onsbjerg GI. 
Skole, Søndergade 
24, Onsbjerg,
Samsø, og telefon
nummeret bliver 
86 59 20 51.

En rund stålvask, 39 
cm i diameter (ud
skæringsmål) 
sælges. Torben 
Vejlin, 86 10 37 36.


