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Kære finnebyboere!
Hermed inviterer vi Jer til generalforsamling tirsdag den 25. marts. Som vanligt er der smørrebrød, 
øl og forhåbentligt en hel del gode ideer og diskussioner. Lokalplanen er stadigt et brændende 
emne, men også 60 års jubilæet og trafikproblemer i den lille Finneby er aktuelle. Indslag, 
spørgsmål og bemærkninger er yderst velkomne. Hvis nogen har forslag, der skal på dagsordenen, 
skal formanden, Ole Skou, Østerlarsvej 7 have dem senest den 18 marts.

Tre er på valg i år
Tre af Grundejerforeningens faste bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, nemlig Ole Skou fra 
Østerlarsvej, Kurt Handberg fra Neksøvej og Jesper Henning Pedersen fra Due Odde.
Desuden er de to suppleanter, Tina Bucholtz og Pim Feijen, på valg, idet suppleanter er på valg 
hvert eneste år, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder for to år ad gangen.
På nuværende tidspunkt har Jesper Henning Pedersen og Pim Feijen meddelt om de ikke stiller op 
til valg igen.
De, som har lyst til at gå ind i fest- og bestyrelsesarbejdet er mere end velkomne til at stille op.
At træde ind i Grundejerforening er også en fantastisk mulighed for at tage pulsen på kvarterets liv 
og lære andre finnebyboere (måske dem fra den anden side af ringvejen) at kende.

Dagsordenen for generalforsamlingen er jf. vedtægterne følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed
3. Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelse fremlægges
4. Kontingent fastsættes
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revision og suppleanter
6. Evt. forslag. (Formanden, Ole Skou, Østerlarsvej 7 skal havde dem senest d. 18 marts). 

Forslagene vil dernæst blive lagt ud på foreningens hjemmeside (www.finnebyen.dk).
Det er kun medlemmer af Grundejerforeningen, der kan opstilles og har stemmeret. Det er dog 
ingen kunst at blive medlem, hvis man ikke allerede er det: Det årlige girokort er vedlagt! Man kan 
også melde sig ind inden generalforsamlingen, loo *r (\oo *r f  ) pr ft dr.
Tilmelding til årets generalforsamling er nødvendig af hensyn til smørrebrødsbestillingen. Sidste 
frist er mandag den 17. marts. Det kan ske per e-mail til lols@nordkons.dk eller ved at aflevere 
nedenstående slip til Ole Skou, Østerlarsvej 7.

Vel mødt!

2008 Generalforsamlingen tirsdag den 25.marts. Jeg/vi kommer: 

Antal voksne: Antal børn:

Navn: Vej:

Husk at indbetale Kontingent på vedlagte Girokort. 
200 kr (100 kr for pensionister) pr. husstand pr. år.

http://www.finnebyen.dk
mailto:lols@nordkons.dk


Vi venter stadigvæk med længsel på flere fmnebytegninger. Her er to flotte tegninger der kan tjene 
som opfordring og inspiration! (Tegningerne kan ses i farver på Finnebyens hjemmeside.)

1. Peter Scherrebeck Hansen, Rytterknæ

2. Nicolas Kjeldsen, Østerlarsvej 21



VIGTIG T-VIGTIG T!!!
I sidste Finnepost indkaldte vi til generalforsamling, men fik ikke tidspunktet med.... 

GENERALFORSAMLING: Tirsdag d.25 marts 2008 - kl. 1 8.00 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Annonce:

Massiv fyrretræsreol / møbel + skænk sælges meget, 
meget billigt!
Skal kunne afhentes - det er meget tungt.
Ring: 86 16 75 31, kig ind på Arnagervej 12 
efter kl. 16
e-mail: apusch@mail.dk

Karnapskab: h:198cm/ b:216cm/ d:56cm.

Skænk: h:88/ b:156/ d:46

mailto:apusch@mail.dk

