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Nyt fra bestyrelsen
Kære beboere.
Som det fremgår af nyhedsbrevene, har det været et travlt år med en masse opgaver. Vi har dog langt fra
stået alene og vil derfor indledningsvis takke alle for deres hjælp, så lille den end måtte være.
I opfordres derfor også til at kigge forbi på en øl eller en vand til den årlige generalforsamling, som i år
finder sted som følger:
Generalforsamling torsdag d. 26.februar kl. 19:30 i beboerhuset Brunebanke.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 5.februar, hvorefter de vil blive uddelt til
medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne følgende
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne, herunder forslag fra bestyrelsen, samt forslag til kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
6. Valg af revisor og 1 suppleant.
7. Eventuelt
Regnskab 2014, Budgetforslag 2015, samt bestyrelsens beretning vil blive lagt på hjemmesiden et par dage
før generalforsamlingen. På hjemmesiden findes også relevante fuldmagter.
Forslag kan sendes på carsten_teichert@hotmail.com eller afleveres direkte på nr. 7 eller sendes til et af de
andre bestyrelsesmedlemmer, se www.hyldebjerg.com
Ifølge vedtægterne skal der til hver generalforsamling ske udskiftninger i bestyrelsen efter følgende
regelsæt:

I år, 2015 er et ulige årstal, og ifølge reglerne skal følgende bestyrelsesmedlemmer afgå:
Næstfmd: Poul Rosdahl Jensen, nr. 50
Kasserer: Finn Larsen, nr. 26
Sekretær: Lis Gertrud Kildsig, nr. 34
Suppleant: Søren Poulsen, nr. 5
De tre faste medlemmer i bestyrelsen modtager genvalg. Alligevel opfordrer vi naturligvis alle, som måtte
være interesserede, til at melde sig som konkurrerende kandidater. Siddende på deres poster bliver derimod
Carsten Teichert, nr. 7 (formand) og Anne Stefansson, nr. 53 (bestyrelsesmedlem)
Vel mødt til generalforsamling torsdag den 26.februar !
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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