Indkaldelse til ekstraordinær
Generalforsamling i
Vejleby Bylaug
Torsdag d 5/4 kl. 19.00 på Kærstrædet 34
Der skal være betalt kontingent for 2018 kr. 90,- for at deltage.
Betaling foregår på giro: +73 og konto +82599827 eller via MobilePay på
48585 (nyt nummer). Betaling kan ske på selve generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG (2. Behandling)
Bestyrelsen ønsker ændring i vedtægt §5 stk c som lyder:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til formanden
senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt og sager,
der ikke er angivet på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.
Bestyrelsen foreslår dette ændret til:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt og sager,
der ikke er angivet på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.
Bestyrelsen ønsker ændring i vedtægt §5 stk d som lyder:
Der vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, som er på valg skiftevis med 4 og 3
medlemmer hvert år. Valgperioden er altid 2 år. Der vælges 2 suppleanter, der er på valg
skiftevis hvert år med valgperiode på 2 år. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder
og arbejde, dog uden stemmeret. Der vælges 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert år
og med en valgperiode på 2 år.
Bestyrelsen foreslår dette ændret til:
Der vælges en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, hvor hhv. 2 og 3 er på valg skiftevis
hvert år. Vælges flere medlemmer, skal det samlede antal dog altid være ulige.
Bestyrelsesmedlemmer ud over 5 er altid på valg hvert andet år. Der vælges max. 2
suppleanter hver for 2 år. De er på valg skiftevis, hvis der er 2. Der vælges min. 1 og max.
2 revisorer hver for 2 år. De er på valg skiftevis, hvis der er 2. Suppleanter kan deltage i
bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lene Ottesen, modtager genvalg - Randi Larsen, modtager genvalg

