Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i foreningen Gartneriet Rødmoses Venner
onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00
på
Gartneriet Rødmose, Rødmosevej 133, Tiufkær, 6052 Viuf
og
efterfølgende rundvisning og orientering om Rødmose
med gartner Endrik Maat kl. 20.15

Måske bliver det vejr til at holde generalforsamling ude, som det ofte har været. Ellers sidder vi i drivhuset.

Generalforsamlingen og efterfølgende rundvisning med Endrik Maat er for alle
interesserede.
Ønsker man at være medlem af Rødmoses Venner og dermed have stemmeret, kan man
inden generalforsamlingen betalte kontingent for 2019. Kontingentet er 150 kr. for
enkeltpersoner, 250 kr. for en husstand og 500 kr. for en virksomhed eller forening.
Betaling kan ske ved at overføre beløbet til foreningens konto i Merkur Andelskasse,
reg.nr. 8401, konto 1153 123.
Det er også muligt at melde sig ind med kontant betaling på generalforsamlingen.
Vedtægterne for Gartneriet Rødmoses Venner kan ses på
www.roedmose.dk/roedmoses-venner

Dagsorden på generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:
1. valg af en dirigent og en referent
2. årsberetning
3. fremlæggelse af revideret regnskab
4. fremlæggelse af budget
5. fastsættelse af kontingent
6. valg af revisor
7. indkomne forslag
8. valg af bestyrelsesmedlemmer
9. evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen
senest 1 uge før mødet. Forslag sendes til Klaus Loehr-Petersen, Anemonevej 2, 7100
Vejle, klp@pedersholm.dk
Iflg. vedtægterne skal forslag til vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest 1.
marts.
Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlingen: Else Marie Sø, Ingrid
Kay og Birtha Søe.
Alle modtager genvalg.
Bestyrelsen vil gerne opfordre interesserede til at stille op til bestyrelsen - der er plads
til 1 medlem mere, end der er nu.
Vi glæder til at se mange medlemmer og andre interesserede på gartneriet den 8. maj
kl. 19.00 eller 20.15.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Rødmoses Venner

