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Vester Husby 3. juli 2021 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 31. juli 2021 kl. 10.00 i Multihallen, Sdr. 

Nissum 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Revideret regnskab til godkendelse samt godkendelse af kontingent for det kommende år. 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. 
5. Indkomne forslag. 
6. Eventuelt. 

Ad. 3. Budget for det kommende år vil blive gennemgået i tilknytning til regnskabet. 

Det nuværende kontingent på kr. 400 søges fastholdt blandt andet på grund af øgede 
omkostninger til vedligeholdelse af afvandingsgrøfter, der gennem de to seneste år 
har forvoldt en del oversvømmelser på flere grunde i området. 

Ad. 4. Bestyrelsesmedlemmerne Ivan Nygaard og Per Korsgaard er på valg og modtager 
genvalg. 

 Suppleanterne Marianne Blegvad og Jens Holck-Christiansen er på valg og modtager 
genvalg. 

 Revisor Anne Marie Mejdahl er på valg og modtager genvalg. 

Ad. 5.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden 
i hænde senest d. 15. juni, og forslag skal fremlægges af forslagsstilleren. 

 Bestyrelsen har følgende forslag: 

• Støvgener i området 

• Afløbsgrøfter i området   

OBS  Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved en enkel frokost og 
suppleanter og forpersoner for vejlavene indbydes til at deltage i frokosten. 
Tilmelding ved begyndelsen af generalforsamlingen. Oversigt med navn og adresse 
på kendte forpersoner for vejlavene findes på www.vhgf.dk og bedes korrigeret, hvis 
der er ændringer. 

 Indkaldelse til generalforsamling skal, ifølge vedtægterne, indvarsles senest 3 uger 
før afholdelse per mail og opslag på www.vhgf.dk  

Husk at tjekke, om dine medlemsoplysninger er opdaterede. 
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Vi følger de til enhver tid gældende coronaregler. I skrivende stund: 

• Forsamlingsloft for indendørs foreningsarrangementer: 250 personer. 

• Alle skal være i besiddelse af gyldigt coronapas eller dokumentation for gyldig negativ 
coronatest. 
 

Med venlig hilsen, på gensyn og god sommer. 

Bestyrelsen 

http://www.vhgf.dk/
mailto:per@husbysogn.dk

