
Indkaldelse til Generalforsamling 
  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
i Sabro-Fårup Beboerforening 

  
Onsdag den 30. marts 2016 klokken 19.00 i Lokalcentrets store sal. 

  
  
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formandens beretning. 
 

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
 

4. Indkomne forslag. 
 

5. Valg til bestyrelsen. 
På valg er Berit Rousing, Ernst Qvistgaard & Michael Remmer. 
  
Der vælges det ene år to, og det efterfølgende år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
 

6. Valg af suppleanter. 
Der vælges én suppleant for 2 år. 
 

7. Valg af revisorer 
Der vælges to revisorer for hver 1 år. 
 

8. Fastsættelse af kontingent. 
 

9. Eventuelt. 
  
  

Af hensyn til indkøb af kaffe mv, vil det være en fordel med en tilmelding på sfbf@mundelstrup.dk 
eller på tlf. 30575748 senest den 21. marts 2016. 
 

 
For at deltage på generalforsamlingen fordres det, at man er medlem af foreningen, og har betalt 
sit kontingent. 
  

mailto:sfbf@mundelstrup.dk


Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne: 
 
§3 Pkt. 2.  
Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende år.  
 
Ændres til: 
Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for perioden, der løber fra 1. april til 31. marts 
efterfølgende år. 
 
§5 Pkt. 3. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af januar 
måned. 
 
Ændres til: 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
§6 Pkt. 12. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan ikke vedtage nogen beslutning 
med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først at have orienteret de berørte medlemmer. 
 
Ændres til: 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan ikke vedtage nogen beslutning 
med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først at have orienteret de berørte medlemmer. 
I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 
 
§6 Tilføjes et Pkt 13. 
 
Med følgende tekst: 
I tilfælde af grov illoyal omtale af bestyrelsen, dennes arbejde og/eller gentagne udeblivelser fra bestyrelsesmøder 
uden forudgående afbud, kan et flertal i bestyrelsen ekskludere et bestyrelsesmedlem. Beslutningen om, og årsagen 
til ekskluderingen skal føres til referat, samt begrundes på førstkommende generalforsamling. 
 
 
De gældende vedtægter kan ses på www.sfbf.dk 


