
Ålum og Omegns Beboerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
26. februar 2019 i Ålum forsamlingshus.

Kl. 18:30 vil foreningen være vært ved en anretning  
Kl. 19:30 starter generalforsamlingen.

OBS: Grundet spisning er tilmelding nødvendig – sms eller ring 40823851 
(Bonnie) eller skriv mail til aalumbf@gmail.com senest en uge før mødet.

Dagsordenen for generalforsamlingen iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke

4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse

Herunder overdragelse af midler fra likviditationsudvalget under Brugsens 
Støtteforening til Ålum og Omegns Beboerforening.

5. Næste års kontingent

6. Indkomne forslag 

OBS: Indkomne forslag skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 

dage før generalforsamlingen, enten pr. brev, Dalen 10, eller pr. mail på 

aalumb@gmail.com

7. Valg af bestyrelse, iht. vedtægternes § 12:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en 
generalforsamling for 2 år ad gangen. 
Ved 5 i bestyrelsen afgår 3 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 2 medlemmer, og 
ved 7 i bestyrelsen afgår 4 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 3 medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. 
Generalforsamlingen vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne 
vælges for 1 år. Posten som kasserer kan godt bestrides af en person udenfor 
bestyrelsen.

På valg er:
 Majken Blumensaat. Modtager genvalg.

Marlene Jørgensen. Modtager genvalg.
Kirsten Christensen. Modtager ikke genvalg.

Ikke på valg er:
Anette Johansen
Bonnie Hyldahl Nielsen (formand og sekretær)

mailto:aalumbf@gmail.com


8. Valg af revisor, iht. vedtægternes § 11:
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. Der afgår 1 revisor hvert år. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 
revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Revisorer er Svend Aage Dahlgaard og Flemming Bach (suppleant for Mette 
Hyldahl, der er fraflyttet byen).

På valg er Svend Aage Dahlgaard.

9. Valg af 1 eller flere suppleanter til bestyrelsen for 1 år

10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

11. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.


