Vester Husby Grundejerforening
www.vhgf.dk
v/Niels Sandgaard
Gaffelbjergvej 91, Vester Husby
6990 Ulfborg
Tlf.: 97496114; E-mail: nis@sandgaardhus.dk

Indkaldelse til generalforsamling
lørdag den 30. juli 2011 ca. kl. 10,30
I Husby Sognegård.
(Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Husby Vandværk)

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning til godkendelse.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad. 2. Stikord vedlagt. Beretningen forelægges på generalforsamlingen.
Ad. 3. Bestyrelsen foreslår kontingent på kr. 500,Den ekstraordinære generalforsamling gav udelt accept for at bruge nødvendige midler for at undgå kloakering og til at
betale herfor. Vi har ikke brugt mange penge endnu, men såfremt det bliver nødvendigt, kan vi ved at opkræve nu
undgå besværet senere. Vi kan fremover vedtage et kontingentfrit år, hvis der er for mange penge i beholdning.
Vi har pt. en beholdning på 380 tkr., heraf skal vi nok anvende 150 tkr. på sædvanlig drift? Budget vil blive fremlagt.

Ad. 4. Erling Videbæk og Mogens Dam Kristensen afgår efter tur, men er begge villige til genvalg.
Suppleanterne Lars Troelsen og Folmer Tarpgaard er begge villige til genvalg.
Revisor Ann Marie Mejdahl er villig til genvalg.
Ad. 5. Forslag:
5.1 For at spare penge til porto og forbedre kommunikationen, beder bestyrelsen venligst
medlemmerne oplyse deres e-mail adresser til et lukket adresseregister således, at der som i andre
foreninger også kan udsendes skriftlige meddelelser i form af e-mails.
Instruktion vil blive fremsendt, når den er klar og testet, såfremt dette vedtages.

5.2 - 5.11 = vedlagte punkter 1-10 fra P. Mathiesen, Gaffelbjergvej 15.
Efter generalforsamlingen kan vi aftale at arrangere fremvisning af (en meget dårlig) video fra Borgermødet.
OBS! Ligeledes efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved en enkel frokost og indbyder suppleanter,
kommitterede og formændene for vejlaugene i området til at deltage i frokosten. Her kan vi udveksle synspunkter og
erfaringer om Vester Husby. Tilmelding ved begyndelsen af samlingen.
Oversigt med navn/mailadresse på kendte formænd for vejlaugene fremstår på www.vhgf.dk

På gensyn, god sommer og tak for opbakning til bestyrelsen.
Niels Sandgaard

