
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
H/F Marienlyst 
 

lørdag den 14. april 2018 kl.10.00 i  
Fjældevængets selskabslokaler 
Fjældevænget 96 
8210 Aarhus V 
 
Vi håber at se rigtig mange af jer i år, til en lørdag hvor vi kan snakke om stort og småt, i vores 

fælles haveforening. 
 

Program for dagen … 

Vi starter kl 10.00 med rundstykker  

Bagefter går generalforsamlingen i gang. 

Kl 12 holder vi frokostpause, hvor vi byder på smørrebrød. 

Ca. 12.30 går vi i gang med generalforsamlingen igen 

Vi går hjem når vi er færdige 
 

Hent bilag på nettet eller ved bestyrelsen …. 

For at spare porto, har vi i år valgt kun at sende indkaldelsen ud med brev. 

Fra den 31. marts, kan i hente alle bilagene på vores hjemmeside www.hf-marienlyst.dk 

Her vil I kunne finde, beretningen, regnskaber, forslag til vedtægtsændringer, indkomne forslag 

m.m. 

Hvis du ikke vil hente dem på hjemmesiden, kan du hente dem udprintet ved bestyrelsen 

 Ved sæsonåbningen d. 31. marts ved fælleshuset 

 I kontortiden mandag d. 2. april kl 18 – 20  

 eller I kontortiden mandag d. 9. april kl. 18 – 20 
 

Vedtægtsændringer 

Vi har nogle vedtægtsændringer på programmet. Også af den grund håber vi at rigtig mange vil 

møde op… 

For at man kan lave vedtægtsændringer Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet 

fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. 

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der 

indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget 

med 2/3 af de afgivne stemmer.  

 

  Tilmelding ….  rundstykker og smørrebrød 

I BEHØVER IKKE TILMELDE JER GENERALFORSAMLINGEN… 

Men vi vil gerne vide hvor mange der vil spise rundstykker og smørrebrød. 

Af hensyn til bestillingen, vil vi gerne have det at vide senest d. lørdag d. 7. april  - Husk at 

skrive hvor mange i kommer. 

Tilmelding kan ske på mail til: bestyrelsen@HF-marienlyst.dk  

eller SMS til Sidsel på tlf.: 30 11 78 03. 

http://www.hf-marienlyst.dk/


Ordinær generalforsamling i H/F Marienlyst 

lørdag den 14. april 2018 kl.10.00  
 

 

Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af stemmeudvalg 

3) Bestyrelsens beretning 

4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 

5) Vedtægtsændringer 

6) Indkomne forslag 

7) Godkendelse af budget. 

8) Diskussion: Kan vi gøre kontakten mellem medlemmer og bestyrelse bedre ? 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Valg af formand for 2 år  (Sidsel (85)modtager genvalg )  

b) bestyrelsesmedlem for 2 år (Sarah Frausing (159) modtager genvalg)  

c) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Muhharem (99)modtager ikke genvalg) 

d) 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år.  

10) Valg af revisorer og suppleanter. 

a) 2 revisorsuppleanter for 1 år 

11) Valg af vurderingsudvalg og suppleant. 

a) 2 vurderingsudvalgsmedlemmer 

b) 3 vurderingsudvalgssuppleanter  

12) Evt. 


