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Der havde desværre indsneget sig modstridende datooplysninger i gårsdagens
nyhedsbrev - beklager. Det er nu rettet, så slet bare mailen fra i går.

Så nærmer tiden sig: Den 11. marts 2023 kl. 10.00  afholdes der

Ordinær generalforsamling i Harboøre Centeret.

Fra vedtægterne citeres:

§8 Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af ejendomme med

bidragspligt til laget. Hver ejer har 1 stemme for hver part (se § 3). En ejendom

med flere ejere har 1 stemme. Ejerne af bidragspligtige ejendomme benævnes

som "medlemmer". 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april

måned. 

Stk. 3. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum

omfatte: 

Valg af dirigent
 Valg af referent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning og afstemning om samme
Aflæggelse af revisionspåtegnet regnskab og afstemning om samme
Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt 

Stk. 4. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel over for

hvert medlem på en måde, som på rimelig og tidssvarende vis sikrer, at alle

medlemmer bliver informeret. 
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Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. 

§9 Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt

stemmeflertal. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved

skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget eller anden myndig person. 

Ingen stemmeberettiget kan repræsentere mere end 5 fuldmagter. 

Stk. 2. Beslutning om ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog,

at mindst 2/3 af samtlige stemmer skal være repræsenteret, og at mindst 2/3

heraf er for forslaget. 

Stk. 3. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling 

Se alle vedtægternes §§ og meget andet på www.harboøredigelagaf2015.dk

På gensyn den 11. marts

Finn Morsing

Webansvarlig
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