Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ornum Øst,
søndag den 25. Maj kl. 10.00 – 12.30, i Gørlevhallens mødelokaler
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.


Gruppearbejde og debat om bestyrelsens beretning
Formålet med denne form er at fremme diskussion om bestyrelsens arbejde og komme med
tilbagemeldinger på hvorledes medlemmerne mener foreningen fungerer

2. a. Visionsplanen, status på planen


Gruppearbejde og debat om det videre arbejde
Det er tanken at vi fremlægger hvor langt vi er nået. Endvidere er det tanken at generalforsamlingen i små
grupper drøfter og fremkommer med bidrag og forslag til visionsplanen. Bestyrelsen tænker at arbejdet med
at opstille visionsplanen sker over 2-3 generalforsamlinger. Det er vigtigt at medlemmerne føler sig som en
del af fremtiden og at vi får kanaliseret frem de tanker medlemmerne måtte have

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ordinære valg: Formand, Sekretær og Bestyrelsesmedlem. Jørn G Larsen, formand og Jens Nielsen,
bestyrelsesmedlem modtager genvalg
Ekstraordinære valg gældende til næste generalforsamling: Otto Klinter, kasserer, ønsker at afgå. Sofie
Janning, Næstformand, modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Ole Hansen, suppleant er på valg. En suppleantplads er vakant, forslag
modtages
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Peter Ellegaard, Henry Kircheimer, revisorer og Jørgen
Pedersen revisorsuppleant, er på valg
9. Eventuelt.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ornum Øst,
søndag den 25. Maj, i umiddelbar følge af den ordinære generalforsamling, i
Gørlevhallens mødelokaler
I forlængelse af den ordinære generalforsamling indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med formål at
ændre vedtægterne. Se medsendte bilag med forslagene.
1.
2.

Valg af dirigent
Behandling af forslag til vedtægtsændringer

Med venlig hilsen
Jørn G Larsen
Formand
Bestyrelsen for
Grundejerforeningen Ornum Øst

