
GENERALFORSAMLING 2018  
Sommerhusforeningen LÆRKEMOSE!

Så blev der igen tid til generalforsamling i Lærkemose med efterfølgende fællesspisning  
(lækkerier fra vor velkendte ”Grillwagen” og hjemmebag fra egen ovn)                                          

Generalforsamling afholdes lørdag den 09. Juni 2018 kl. 17.00, i telt ved Helle og Kim i  
Lærkemose 171 (som sidste år)

Generalforsamlingen afholdes iht. vore vedtægter og har været annonceret siden sidste års generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt (e-mail) indsendes til bestyrelsen senest den  
09-05-2018 (indkomne forslag vil blive lagt på hjemmesiden: www. Lærkemose.dk).

Efterfølgende inviteres alle medlemmer og børn til fællesspisning fra ”the Grillwagen” (salat, pasta, pølser og andre  
kødlækkerier) og yderligere opfordrer vi til, at alle medbringer ”lidt” hjemmebag og kaffe til et fælles sønderjysk kagebord.

Spis alt det du kan for en pris af kr. 125,00 per voksen og kr. 60,00 for børn under 14 år. 

For god orden skyld gør vi igen opmærksom på, at ”Grillwagen” ikke er nogen ”take- away”, så tilbuddet gælder kun for 
medlemmer og familie der deltager i festlighederne.

I medbringer selv drikkevarer samt kaffe og kage til fælles bordet. Foreningen er som vanligt vært ved en øl eller vand 
under generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling og evt. efterfølgende spisning (husk antal voksne/børn) til: jcsikring@gmail.com, betaling 
for mad skal ske ved tilmelding, på konto: 9733-003618676.

Tilmelding senest den 22-05-2017

Dagsorden:      

                Valg af dirigent
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse
 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant – På valg Helle Krik Christensen (171) og Kirsten Grønvall (167)
 4. Valg af 2 regnskabskontrollanter/revisorer – På valg Helene Petersen og Claus Frederiksen
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år
 7. Eventuelt
 

Der er ledige pladser i bestyrelsen, så har du lyst til at tage en tørn i bestyrelsen (vi lover du ikke bliver overbelastet), så giv  
os et signal  Det kunne være super med tilgang af nogle friske, iderige nye bestyrelsesmedlemmer.   Hold jer ikke tilbage.

Vi ser frem til, at rigtig mange (ligesom de tidligere år) har lyst til en aften i festligt lag, at møde naboer, genboer, vejfæller 
og andet godtfolk i teltet på Lærkemose 171.

De bedste forårs hilsner fra bestyrelsen.  


