
 48 April 2005

STORHØJ Beboerforening

arf tyN

Indkaldelse til generalforsamling i
Storhøj Beboerforening

tirsdag den 26. april 2005 kl. 19.30

i Mår slet Sog ne hus

Dagsorden (ifølge vedtægtemes § 8):

a) Valg af diri gent
b) For mand ens be ret ning
c) Frem læg gel se af det re vi dere de regn skab til god ken del se
d) Ud val ge nes be ret nin ger
e) Ind kom ne for slag
f)  Frem læg gel se af bud get, fast sæt tel se af kon tin gent,
    ind mel del ses ge byr og fri gørel ses be løb
g) Valg af fire be styrel ses med lem mer
h) Valg af re vi sor og re vi sor supple ant (Mo gens Eskild sen & Ste en Mik kel sen)
j)  Ned sæt tel se af ar bejds ud valg
k) Even tu elt

NB: husk at med brin ge fuld mag ter til brug ved af stem nin ger!

An mærk ning til punkt g

På valg er: Jens An dre sen, Mi cha el Svend sen og Pe ter Der nert.
Jens og Mi cha el øn sker ik ke gen valg, og Pe ter er flyt tet fra Stor høj. Ti na An der sen, som 

blev valgt ind sid ste år, er og så flyt tet fra Stor høj, så vi er i den si tu a tion, at fore nin gen
mang ler fire kan di da ter til be styrel ses val get den 26. april.

Der for en ind træn gen de op for dring til al le med lem mer af be bo er fore nin gen:
Ring el ler mail til Jens An dre sen og for tæl ham, at du øn sker at stil le op som kan di dat til en
be styrel ses post i Stor høj Be bo er fore ning. Men gør det hur tigt, så den nu væren de be -
styrel se kan for bere de gen eral for sam lin gen.

Vend!



Som mer fest 2005
Stor høj Be bo er fore ning af hol der som mer fest 

i tel te ne på fod bold ba nen

Re ser verer al lere de nu lør dag den 20. au gust 2005. 

I får en rig tig in vi ta tion, når ti den nær mer sig. 

Ven lig hil sen

Festud val get

Lis beth og Hen rik, Dor te og Mi cha el, Astrid og Jens


