Generalforsamling
i Sottrupskov Landsbylaug
Torsdag den 21. februar 2019
kl. 18.30-21.30 på Solhjem

Så er det atter tid til den årlige generalforsamling i Sottrupskov Landsbylaug og
bestyrelsen håber igen på stort fremmøde fra beboerne i Sottrupskov J
Alle beboere i Sottrupskov er velkommen, og alle over 15 år har stemmeret. Der
kan stemmes ved fuldmagt. Til mødet er der også i år inviteret repræsentant fra
Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune og fra Nydamselskabet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning for det forløbne år
Udvalgenes beretning fra det forløbne år.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag
• Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest 13.2. 2019, dvs. kontakt Betta på
bettahansen@gmail.com eller på telefon: 60 66 93 01. Forslag lægges
på hjemmesiden på www.sottrupskov.dk
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
• Jf. vedtægterne er halvdelen af bestyrelsen på valg. Følgende er på valg:
Betta, Anne og Ebbe. Alle er villige til genvalg.
• Er der øvrige kanddater, der ønsker at at stille op? Valghandling
9. Eventuelt og afslutning på den ordinære generalforsamling
10. Sottrupskov landsbylaug fremtidige arbejde
• Ideer, ønsker og erfaringsudveksling (brainstorm og drøftelser ved
bordene)
o Nye forslag til emner/tiltag de eksisterende udvalg?
o Nye forslag til områder/emner der kræver nedsættelse af nye
udvalg?
o Nye medlemmer til udvalg?
Korte orienteringer:
• Indlæg fra Sønderborg Kommune v. Connie Mark Skovbjerg
Tilmelding: Af hensyn til forplejning (der serveres et let traktement) vil vi gerne
have et hint om, hvor mange vi bliver. Derfor venligst meld dig til inden den
14.2.2019 på bettahansen@gmail.com eller på telefon: 60 66 93 01 (og skulle
nogen overse denne dato, er de velkommen alligevel J)
Mange hilsner fra Bestyrelsen for Sottrupskov Landbylaug: Betta, Hanne, Tina,
Bo, Anne, Ebbe, Angela og Conny (supl.)

