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25 SEPTEMBER 2021  

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

  

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.30  
  
Materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlingen på for-
eningens hjemmeside www.1do.dk. Generalforsamlingens menupunkt indeholder bilag med budget og 
regnskab.  
Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges, at 
der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt, og overdraget fuldmagter kan ikke gives videre. 
Derfor skal fuldmagten indeholde hvem man overdrager den til. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7 skal være bestyrelsen i 
hænde senest d. 14. oktober. Forslag bedes så vidt muligt fremsendt elektronisk til bestyrel-
sen1do@gmail.com.  
  
Dagsorden er:  
1) Valg af dirigent.  

2) Formandens beretning om foreningens virke i de 2 forløbne år  

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for de 2 foregående regnskabsår til godkendelse  

4) Valg af Formand 

a) For 1 år 

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 1 år:  

a) Johnny Jensen  

b) Christian Scubert 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år:  

a) Birthe Vindis  

b) 2 tomme pladser 

7) Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.   

a) 1 for 1 år 

b) 1 for 2 år  
8) Valg af kasserer for 2 år 

a) Michael Eiland 

9) Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17.  

a) ekstern: A. Albrechtsen Revision  

b) interne: Erik Østergaard, Henrik Bernard 

10) Indkomne forslag  

a) Sammenslutning om tagrende rensning. Udvalgs arbejde. 

b) Hjertestarter 

c) P-plads plan – opfølgning fra forrige år 

d) Hegn ved D453 

e) Dræn mellem D413-431 og D347-355 

11) Det kommende års budget, herunder kontingent.  

12) Vejfondens beholdning.  

13) Eventuelt.  

 
Med venlig hilsen    
Bestyrelsen  
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