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Klokken 20.00 Ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: 
Ændringsforslag til vedtægterne.  

 

Forslaget indstillet af Uffe Lerbjerg  
På det ordinære medlems- og bestyrelsesmøde 24. april, klokken 20.00 på Aabybro Rådhus, 

afholdes der samtidig ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:  

Vedtægtsændring   4.stk. 1.  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden og kasserer vælges særskilt på 

generalforsamlingen.  

Ændres til 4.stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt på 

generalforsamlingen.    

I 4. indsættes et nyt stk 3. (og efterfølgende ændres de øvrige fortløbende): Bestyrelsen 

udpeger på første ordinære møde efter generalforsamlingen en kasserer, enten blandt 

foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer. Formanden kan ikke være kasserer.    
 

6, stk.3.punkt 5 Valg af:  

a formand i ulige år ændres til 6. stk.3.punkt 5 Valg af formand.    
 

6. stk.3.punkt 5 Valg af:  

b kasserer i lige år bortfalder   

6.stk 3.punkt 6 Valg af:  

a 1 bestyrelsesmedlem i ulige år  

b 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år ændres til 6.stk.3.punkt 6 Valg af:  

a 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Det blev besluttet at ovennævnte forslag forkastes og erstattes med ændringer i antallet af 
valgte. Dagsordenen til generalforsamlingen kommer herefter til at se sådan ud: 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  Valg af dirigent og referent 

  Beretninger 

  Regnskab og fastlæggelse af kontingent 

  Indkomne forslag 

  Valg af: 
a Formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år 



b 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år 

c 2 suppleanter 

  Valg af amtsbestyrelsesmedlem i ulige år 

  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant lige år 

  Eventuelt 

Samtidig indføres et stk 2.a under 4 med følgende ordlyd:    
4. Stk 2. a. Bestyrelsen vælger på sit første ordinære bestyrelsesmøde en kasserer blandt 
foreningens medlemmer. 

Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.    

Ordinært medlemsmøde 
Punkt Emne Beslutning 
1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
2 Siden sidst 

Meddelelser fra formanden, kasserer 

m.fl. 

Kassereren gennemgik regnskabet. 

3 Tema: 

Kommunikation i sf-jammerbugt. 
FORTSAT fra sidst. 

Det blev besluttet at hjemmesiden fortsættes og at 

der tages kontakt til Per Overgaard. 

4 Aktuelt fra udvalgene: 

Byrådsudvalget 

Sundhedsudvalget 

miljøudvalget 

Orientering 

5 1         maj-møde i Bratskov 

SF skal stille med 2 mand søndag 

aften til praktisk arbejde. 

Hvem deltager ? 

Ejvind og Lars hjælper 

6 Valg af kasserer. Ejvind blev valgt. 

Samtidig blev Karin Joy Wolff valgt som medlem 

af bestyrelsen. 
7     
8     
9     
10 Kaffe/ Vand næste gang Orla 

 


