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Indbydelse til  ny Generalforsamling. 

 
Mandag 26. juni 2017, kl. 19,00  

 
Sted: Højkolvej nr. 32, 8210 Århus V 

 
 

Generalforsamling 
 

 

Orientering om baggrunden: 
 
På den årlige generalforsamling som blev afviklet den 10.6.2017, var der efter ønske fra nogle af 
foreningens medlemmer fremsat et ønske om, at dagsordenen for foreningens generalforsamlinger 
tilføjedes 2 nye emner omhandlende træer og veje. 
 

 Til generalforsamlingen den 10. juni 2017 blev forslaget fremsat. 

 Dirigenten konstaterede at der ikke var fremmødt nok til at vedtægtsændringen kunne 
vedtages på generalforsamlingen, idet mindst halvdelen af medlemmerne ikke var tilstede. 

 Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der så iht. vedtægternes §14 inden 1 måned 
med mindst 8 dages varsel indkaldes en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn 
til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmer stemmer for forslaget. 

 Dirigenten forespurgte om der var nogen af de fremmødte, som var imod vedtagelse af den 
foreslåede nye dagsorden. 

 Det var ikke tilfældet og Dirigenten konstaterede derefter at ingen af de tilstedeværende 
medlemmer var imod en vedtagelse af den fremlagte nye dagsorden. 

 
 
På generalforsamlingen 26. juni 2017 vil det eneste punkt der skal stemmes om være følgende: 
 

”Vedtægtsændring:  Vedtægternes § 13 ændres ved at tilføje et nyt punkt 5 
vedrørende orientering og drøftelse af: a. Træpleje og træfældning og b. veje og 
vejvedligehold.” 

 

Den fulde ordlyd med ændring af dagsorden er vedhæftet 
 
 
 
Dato: 17. juni 2017 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Jens Christian Korshøj Formand tlf. 2888 9110 
Annette Bach Kristensen,   Kasserer tlf. 4042 1425  
Flemming Korgaard,   Sekretær tlf. 2044 8286 
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Dagsorden til generalforsamling mandag den 26. juni 2017 
 
 
 

                   Punkt 1. Valg af dirigent  
 
                   Punkt 2. Forslag til ændringer af vedtægternes § 13. 
 
                   Nuværende formulering: 
 

§13. 
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 
1.Valg af dirigent. 
2.Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4.Fastlæggelse af kontingent. 
5.Forslag fra bestyrelsen. 
6.Forslag fra medlemmerne. 
7.Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
9.Valg af 1 revisor. 
10.Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på 
generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes formanden senest 3 uger inden 
den pågældende generalforsamling. 
 

 
                   Forslag til ny formulering: (nyt dagsordens punkt 5. a om træer og 5.b om veje) 
 

§13. 
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 
1.     Valg af dirigent. 
2.     Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4.     Fastlæggelse af kontingent. 
5.     Orientering om og drøftelse af følgende forhold: 

a: Træpleje og træfældning. 
b: Veje og vejvedligehold. 

6.     Forslag fra bestyrelsen. 
7.     Forslag fra medlemmerne. 
8.     Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
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9.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
10.   Valg af 1 revisor. 
11.   Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på 
generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes formanden senest 3 uger inden 
den pågældende generalforsamling. 

 
 


