
Til samtlige medlemmer af H/F Oldjorden  

 

Der indkaldes til generalforsamling i aulaen på 
Gammelgaardsskolen, Carit Etlars Vej 31, 8230 Åbyhøj 

(Indgang fra skolegården, følg skiltene!) 

 

Onsdag den 14. marts 2018 - kl. 18.30 
 

Dagsorden: 
Velkomst ved formanden 

 Valg af dirigent 
  Godkendelse af dagsorden 
  Valg af stemmeudvalg 
  

1. Bestyrelsesberetning ved formanden  
2. Regnskab og budget ved kasserer 
3. Indkomne forslag 

3.a Forslag om ”Valg af økonomisk model for kloakering” 
  3.b Forslag om ”Årets kolonist” 

  3.c Forslag om ”Ekstra havelåge” 
3.d Forslag om ”Ændring af §12.1 om valgbarhed til 
vurderingsudvalg” 

3.e Forslag om ”Præcisering af ordensregler om brug af el-samt 
motordrevne haveværktøjer” 
3.f Forslag om ”Valg af model for udpegning repræsentanter 

udenfor bestyrelsen til kredsmøder, tillidsposter i kredsens samt 
kredsudvalg” 

 

4.  Valg til bestyrelsen 
 
 Nuværende bestyrelse er: 

Formand Christina (have 57) valgt 2017 for et år 
 Næstformand Tina (have 35) valgt 2017 for 2 år 
 Kasserer Søren (131) valgt 2016 for 2 år 
 Brian (have 103) valgt 2016 for 2 år 
 Jørgen (have 135) valgt 2017 for et år 
 

På valg 
 Formand (1 år) 

Christina (have 57) – modtager ikke genvalg 

 
Kandidat Søren have 131 

   

 Kasserer (2 år) 
Søren (131) – modtager ikke genvalg 
 

Kandidat Brian have 103 



 
  Bestyrelsesmedlem (2 år) 

Brian have 103 – modtager ikke genvalg 

Jørgen have 135 – modtager genvalg 
 
Kandidat Ivan (have 129) 

 
2 Suppleanter (1 år) 
Hans Christian (have 32) 

 
Mangler 1 kandidat 

 
5. Valg til vurderingsudvalg: 
  
 3 medlemmer til vurderingsudvalg (2 år) 
 

Harry (have 56) – modtager genvalg 
Tina (have 35) – modtager genvalg 
Svend (have 128) – modtager genvalg 

 
Suppleanter (1år) 
Ane Kathrine (have 53) – modtager genvalg 

Lauda (have 31) - kandidat 
  

6. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleanter (1 år) 
   

  Revisorer 
Ilse (have 52) – modtager genvalg 

  Ivan Brøste (have 129) – modtager ikke genvalg 

 
Mangler 1 kandidat 

 

  Suppleanter 
Ane Kathrine (have 53) – modtager genvalg 
Jacob (have 71) – modtager genvalg 

   
7.  Eventuelt 
 

Sædvanen tro vil der i forbindelse med mødet blive serveret smørrebrød og 
øl/vand. 
 
I bedes selv medbringe kaffe samt service. 

 

Transport Til Gammelgaardsskolen: Bus 4a, 11 og 15 stopper alle i nærheden 
af Gammelgaardsskolen; 

 

Bus 4a stopper ved Silkeborgvej/Haslevej (Kvickly) 
Bus 11 stopper ved Åbyhøj Kirke 
Bus 15 stopper ved Chr. Winthersvej 

 
Vel mødt og venlig hilsen 
Bestyrelsen i Oldjorden 


