
   

   D 23-juli 2021 

GENERALFORSAMLING 2021 

SØNDAG DEN 08. August 2021 KL. 10.00 

Tårnborg Forsamlingshus 

Frølundevej 50, 4220 Korsør 

Til medlemmer af Omegnens Fritidshaveforening lokalafdelingen Frølunde Fed, samt 

repræsentanter for Formandskabet. 

I henhold til vedtægter for OF § 21 indkaldes hermed til ordinær 

generalforsamling. Vi betragter ægtefæller, sammenlevere som gæster. Du skal 

stå på overdragelsesdokumentet for at have stemmeret. Hver parcel har en 

stemme. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning vedrørende lokalafdelingens virksomhed 

4. Beretning fra Hovedbestyrelsen 

5. Årsrapport 2020 

6. Budget 2021 

7. Indkomne forslag. Vedlagt. 

8. Valg: 

a. Valg af kasserer for 2 år, Anne Jørgensen modtager ikke genvalg 

b. Valg bestyrelsesmedlem for 2 år, Kim Sørensen, modtager genvalg 

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Carsten Kraiberg, modtager genvalg 

d. valg af 1. suppleant for 2 år, Jan Mikkelsen modtager ikke genvalg 

e. Valg af billagskontrollant for 2 år Carsten Hansen modtager genvalg 

 

9. Eventuelt 
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Uddrag af OF's vedtægter § 21-3  
Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer der er påført 
overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til foreningen. Hver parcel har en stemme, der 
ikke kan overdrages og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Derudover har formandskabet 
møderet og taleret.  
Vi betragter ægtefæller, samlevere og familie som gæster.  
Valgbare til tillidsposter og kongresdelegerede er alle, som står på OF´s overdragelsesdokument, 
som ikke har anden tillidspost i OF eller lokalafdelinger, ikke er i restance til foreningen og ikke er 
under eksklusion. Der kan kun vælges en person fra hver parcel.  
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede.  
Et flertal kan forlange skriftlig afstemning.  
Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i generalforsamlingen, det er her man kan gøre sin 
indflydelse gældende, og give bestyrelsen ris eller ros, det er også her man får indflydelse på 
fremtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Under generalforsamlingen er der en gratis øl eller vand, samt kaffe og kage 
 

Sidste tilmelding er søndag den 1. august -2021  
Tilmeldingen sendes til:  
Lægges i postkassen: Andevig 1a  
På mail til: anne.of.frolunde@gmail.com eller på telefonnr. 51 81 19 66  
 
Navn: _______________________________Antal personer____  
Adresse: _________________________________  
Parcel nr.: _________________________________  
Tlf. nr.: Privat: ________ mobil: _________Mail:_____________________ 

 

O B S: Der skal forevises corona pas ved fremmøde 


