
 

Redaktør Mathilde Bech 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
Grundejerforeningen ”Finnebyen” i Aarhus:  
D.16 juni 2021 kl. 18 
 
Generalforsamlingen indkaldes og afholdes ifølge vedtægterne. De til den tid gældende 
Coronaregler vil blive fulgt. Der vil ikke være spisning, men der serveres øl og vand ved indgangen. 
 
Dagsorden er som beskrevet i vedtægternes §17:  
-Valg af dirigent.  
-Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.   
-Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges.  
-Kontingent fastsættes.  
-Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.  
-Evt. forslag.  
 
Vedrørende valg af medlemmer, så er Anders, Søren og Aron på valg, Aron genopstiller. Jens 
og Mathilde genopstiller som suppleanter. Alle opfordres til at opstille. Kontakt gerne 
formand Aron bestyrelse@finnebyen.dk mhp. en snak om, hvad det indebærer. 
 
Forslag etc., som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må 
senest 8 dage før generalforsamlingen tilstilles formanden, jf § 18.  
 
 
Kun betalende medlemmer for 2021 kan deltage i generalforsamlingen – bedes betales 
inden fremmøde for at undgå kø.  
 
OBS: Finnebyensgrundejerforening har fået nyt kontonummer i 2020: 9570 12982887 
Priser: 300kr pr. husstand – 150kr pr. pensionisthusstand. 
 
Når vi starter, tager vi en kort runde, hvor kontingenter checkes. 
 
 
VEND          VEND 



 

Redaktør Mathilde Bech 

 
Skt. Hans aften d.23/6 
I anledning af Skt Hans aften d. 23. juni, inviteres Finnebyfolket 
til bål og hyggeligt samvær ved shelteret på Vestereng. 
 
Vi mødes kl. 18.00 til pøser og vand/øl og så tænder vi bålet – 
forhåbentlig med en heks, hvis nogen er kreative? 
Vel mødt kære naboer :) 
 
 
 
 
Venlig hilsen Grundejerforeningen ”Finnebyen” i Aarhus, 
Bestyrelsen. 
 

 

Arbejde søges 
Anton på 13 år søger lidt 
arbejde her i Finnebyen. 
Det kan være alt fra 
hundeluftning til indkøb og 
hjælp i haven. Anton kan 
træffes på tlf: 93847315. 

 

Finneposten… Har 
du noget på hjertet? 
Har du et hus til salg? 
Afholder du ølsmagning? 
Søger du en barnepige? 
Udstiller du kunst? Eller vil 
du noget helt andet, stort 
som småt?  
Så skriv endelig til 
bechmathilde@gmail.com 
eller kom forbi Allingevej 1 
med din ‘annonce’, vi 
bringer gerne dit budskab 
ud. 
 
 
Finnebyens 
Facebook  
Følg endelig med på 
Finnebyens Facebook side. 
Det er lidt mere end ‘over 
hækken’. Det er den 
hurtige og brede 
kommunikation mellem 
Finnebyfolket. 

 
 
 


