
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30.04.2017 

FLS Fyrremose 

Sted: EUC Syd, Hilmar Finsens Gade i kantinen kl. 10.00 (Se oversigtskort) 

(Der bemærkes, at generalforsamlingens eventuel kan starte forsinket ca. kl. 10.30, da vi mangler 

tilsagn om en kommunal medarbejders oplæg vedr. Birkepøl projektet) 

Vi har inviteret kommunen til at holde et lille oplæg og besvare eventuelle spørgsmål vedr. 

Birkesø øst og vest.  

Der er mange rygter og formodninger om det planlagte projekt. For at komme godt med fra starten 

mener bestyrelsen, at det vil være godt, at høre informationerne og få svar, direkte fra en af dem, 

som deltager i planlægningen. 

Generalforsamling: 

A. Valg af dirigent.  

B. Formanden aflægger sin beretning.  

C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne foreningssår til 

godkendelse.  

D. Bestyrelsens forslag:  

Bestyrelsen ønsker at generalforsamling tager stilling til køb af hjertestarter. 

1. Skal der arbejdes på indkøb af hjertestarter i Fyrremose?  

2. Hvis det er tilslutning til dette, hvor skal den placeres? 

3. Birkemose har købt en Hjertestarter pris ca. Kr. 20.000. Nogle H&G medlemmer 

ønsker at støtte Birkemose med et frivilligt beløb for købet og forsikring af denne.  

Det er forslag om, at man betaler i forhold til fordelingsnøglen i H&G.  

Fyrremose har 9%. Hvilket svarer til ca. Kr. 1.800. 

E. Indkomne forslag:  

F. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag er at kontingent forbliver uændret 

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med navneangivelse.  

1. Formand Sabine Schulze-Lorenzen, bestyrelsen forslår genvalg. 

2. Bestyrelsesmedlem Bent Petersen, bestyrelsen forslår genvalg. 

3. Suppleant Gerd Petersen, bestyrelsen forslår genvalg.  

H. Valg af revisor og suppleant med navneangivelse. 

Revisor: 

1. Thomas Thomsen, bestyrelsen forslår genvalg. 

2. Cecilie Janischefska (Pussi), forslag fra bestyrelsen. 

3. Suppleant: 

I. Eventuelt.  

  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes skriftligt    

Til formanden (sabinemsl@gmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Vel mødt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

mailto:sabinemsl@gmail.com

