
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i haveforeningen 
Baagø. 

 

 

Generalforsamlingen afholdes Søndag den 25. februar  2018, 
 kl. 10.00 

 
 

Stedet er Odense Havelodsselskab Skovsbovænget 10, 5230 
Odense M. 

 

 

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad 
der sker i vores haveforening. 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen, og 
det skal sendes til Henning Lang: hl@henning-lang.dk eller afleveres i 
postkassen i foreningshuset. 
 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmeudvalg. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
5. Fremlæggelse af budget. 
6. Følgende poster skal vælges for 2 år: 

a) Formand (Henning Lang modtager genvalg) 
b) Bs medl. Sekretær (Ledig) 
c) Bs medl. Per Fribo Jørgensen (er IKKE på valg) 

7. Valg for 1 år: 
a) Kasser (Michael Pedersen afgår) 
b) Bs. medl. (Christina Bruun Rasmussen modtager genvalg.) 
c) Bs. medl. (Trine Graversen modtager ikke genvalg) 
d) Bs.medl. (Heidi Andresen modtager ikke genvalg) 
e) Bs.medl. (Christian Rasmussen modtager ikke genvalg) 
f) Bs medl. (ved 9 medlemmer i best.) 
g) Bs suppleant.  
h) Bs suppleant. 



Forklaring: Bestyrelsen skal altid bestå af et ulige antal medlemmer og kan/må bestå af op til 9 medlemmer 

men minimum af 7 medlemmer. Kasseren har kun siddet et år (vælges normalt for 2 år) men kan ikke 

genvælges. Da formand og kasser ikke må følges ad i valg periode, vælges kasseren denne gang for 1 år 

 

8.            Valg af 4 delegerede til repræsentantskabet. 
 

 

9.             Valg af festudvalg. 
a) Medlemmer ?  for 1 år.  
b) Valg af 1 suppleant for 1 år. 

 
 

10.           Valg af vurderings udvalg 
(ændres til 2 år) 

a) Valg 2 år 
b) Valg 2 år 

c)  Valg 2 år    
  

 

11.        Valg af 2 bilags kontrollanter.      
 
12.        Forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag.  
 
13.        Eventuelt. 
 
 

Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. 
Der er 1 stemme pr. havelod. 

 

 

På bestyrelsens vegne. 
 

 
 
 
 

Henning Lang 
 
 
 
 
 
 
 


