
Hesselhus Grundejerforening 

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

Funder GF – Klubhus, Funder Skolevej, Lørdag d. 10. juni 2006 kl. 14:00
(Klubhuset ligger i den vestlige ende af Funder Hallen)

Dagsordenen ifølge lovene:

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af honorar til 
forretningsudvalget. 
5. Fastsættelse af indskud og kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Behandling af indkomne klager. 
8. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
10. Eventuelt. 

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til dagsordenen:
ad 4. Som sidste år foreslås et honorar på 200 kr/pers. til foretningsudvalget.
ad 5. Som sidste år foreslås et kontingent på 300 kr/parcel.
ad 6. Bestyrelsen foreslår gebyr på udsendelse af rykkere: 50 kr. første gang og 100 
kr. anden gang.  Bemærk i øvrigt følgende bestemmelse i vedtægterne:
”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes 
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen”.
ad 8. Afgående medlemmer er Svend og Bo, som begge er villige til at modtage genvalg.
& at vi risikerer at kassereren får solgt sit hus og i så fald vil det være godt med en 
suppleant, der kan lægge tal sammen. Bemærk i øvrigt at medlemmerne vælger 
bestyrelsen og at det er bestyrelsen, som vælger formand, kasserer og sekretær.

Efter mødet får vi serveret smørrebrød med øl og vand.

Som sædvanlig er der arbejdslørdag om formiddagen  fra kl. 9 til kl.  ca. 11:30  -> 

Alle arbejdsføre kvinder og mænd bedes møde op ud for nr. 5, og medbring gerne 
skovl, trillebør og grensakse – både store og små. Vi skal som sædvanligt have fyldt 
grus i hullerne på vejen, frigjort stierne for grene og lignende samt evt. reparere 
trapper. 

Med venlig hilsen bestyrelsen, som i det forløbne år har bestået af 
formand: Svend Thøstesen, nr. 5
sekretær: Bo Sommerlund,  nr. 11
kasserer: Bjarne Lauersen, nr. 54
medlem: Kaj Bjerring, nr. 46 
medlem: Jørgen Jacobsen, nr. 70


