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Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 28. juli 2012 ca. kl. 10,30 I Husby Sognegård. 
(afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Husby Vandværk)

Og samtidig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 4.august 2012 kl. 10 i 
Husby Sognegård. 

ANG.: Ordinær generalforsamling d. 28.juli kl 10,30:

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Ad. 2. Beretning i kort form vedlagt. Beretningen forelægges på generalforsamlingen.
Ad. 3. Bestyrelsen foreslår kontingent på kr. 250,-
Vi har pt. en beholdning på ca. 530 tkr. den årlige drift er på ca. 200 tkr. så for at sikre os den fornødne kapital til 
verserende sag, forslår bestyrelsen et kontingent på 250,- kr.. Budget vil blive fremlagt. 
Ad. 4. Niels Sandgaard og Jens Olesen afgår efter tur. Desværre er kun Niels Sandgaard villig til 
genvalg. Suppleanten Lars Troelsen er villig til valg til bestyrelsen som sekretær.
Folmer Tarpgaard er villig til genvalg som suppleant og Anna Marie Mejdahl er villig til genvalg 
som revisor.
Ad. 5. Forslag: 
5.1  (Forslag citeret fra nye vedtægter:) ”Det enkelte medlem registrerer sin mailadresse i 
medlemsregistret på foreningens hjemmeside og er selv ansvarlig for vedligeholdelse af sin adresse. 
Medlemmer, der undtagelsesvis ønsker indkaldelse ved brev, skal selv give sekretæren skriftlig 
meddelelse herom.”
5.2  Korrigerede vedtægter som vedlagt. Forslaget er ud over ovenstående en modernisering af sprog og en 
klargøring af usikre forhold. De foreslåede vedtægter er godkendt af Holstebro Kommune, idet de omfattes af 
Byplanvedtægt nr.2. De gældende vedtægter ses på www.VHGF.dk

OBS! 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 og bedes korrigeret hvis?

ANG.: Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 4. august 2012 kl. 10. (XGF indkaldes af formelle 
grunde, hvis såfremt kvalificeret antal ikke er til stede ved den ordinære generalforsamling og der er et flertal for de korrigerede 
vedtægter. For det tilfælde at der, uanset af hvilken grund, ikke bliver behov for denne ekstraordinære generalforsamling, vil dette 
fremgå af foreningens hjemmeside.

Dagsorden: Valg af dirigent
Forslag til vedtægter som vedlagt til GF pkt. 5.2.. 

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