
 57 April 2010

STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Ind kal del se til gen eral for sam ling i
Stor høj Be bo er fore ning

tirs dag den 13. april 2010 kl. 19.30 i Mår slet Sog ne hus.

Af te nen ind le des kl. 19 med be sig ti gel se af  ud stil le de vær ker 

fra kunst ner grup pen "4klang fra Stor høj", 

Mar git og Cal le Lar son, Ire ne Mih len dorf og Lars Ve ster gård An der sen.

Fore nin gen er vært ved et glas cham pag ne.

Ef ter gen eral for sam lin gen vil der være en bid brød og en øl/vand.

Dags or den (iføl ge ved tæg te mes § 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 (se side 2!)
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
    På valg er: Bør ge Hel mer, Hen rik Munk Eb be sen og Lars Ve ster gård Andersen
h) Valg af re vi sor og re vi sor supple ant (Mo gens Eskild sen & Ste en Mik kel sen)
    Mo gens Eskild sen fratræder
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! Þ
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I ved tæg ter nes § 8 i af snit tet ef ter dags or de nen
til fø jes ef ter or de ne "Gen eral for sam lin gen ind -
kal des" føl gen de: "elektro nisk el ler pr. brev".

Før ste sæt ning i af snit tet ly der der ef ter så le des:

"Gen eral for sam lin gen ind kal des elektro nisk
el ler pr. brev til hvert med lem (hver par cel) se -
nest 10 dage før gen eral for sam lin gen".

For slag fra be styrel sen (ad punkt e i dags or de nen)

1. Ved tægt sæn drin ger 

Ind kal del se til eks tra or di nær gen eral for sam ling

I til fæl de af, at gen eral for sam lin gen ikke er be slut nings dyg tig med hen syn til den fore slå e de
ved tægt sæn dring, ind kal des til eks tra or di nær gen eral for sam ling i for læn gel se af den or di nære 
gen eral for sam ling med føl gen de dags or den:

· 1. Valg af diri gent

· 2. For slag om ved tægt sæn dring, jvf. pkt. e fra den or di nære gen eral for sam ling.

Fore nin gens ved tæg ter kan du fin de på Stor højs hjem me si de: www.stor ho ej.dk

Husk

Årets Kul tur tur
søn dag den 20. juni

2. Fra flyt te de med lem mer
Be styrel sen fore slår, at fra flyt te de med lem mer
kan for bli ve be ta len de med lem mer af Sto r høj
Be bo er fore ning uden fore læg gel se på gen eral -
for sam lin gen.


