
April 2017 

Grundejerforeningen Hostrup Hovedgård Område 2 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Sted: Lem Samlingshus, Hostrupvej 6, Lem, 7860 Spøttrup 

Tid: Lørdag den 13. maj 2017 kl. 14.00 

Dagsorden 

a. Valg af dirigent 

b. Bestyrelsens beretning 

c. Fremlæggelse af regnskab 2016, forslag til budget 2017 og vedtagelse af kontingent for 

2017  

d. Indkomne forslag 

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Margit Krogh (villig til genvalg) 

f. Valg af 2 suppleanter 

g. Valg af revisor 

h. Eventuelt 

 

Forslag til punkt d. skal være formanden i hænde senest den 28. april 2017. 

Foreningen er vært ved en øl / vand samt kaffe med kringle. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen: 

Margit Krogh, formand, Hovvej 7, 8382 Hinnerup. margitkrogh@outlook.dk. Tlf. 29417583 

Jørn Knudsen, sekretær, Jørgen Kroghs Vej 52, 7430 Ikast. jbk@altiboxmail.dk. Tlf. 22171587 

Jørgen Fogh Jensen, kasserer, Veldsparken 68, Ørum, 8830 Tjele. foghalbertsen@gmail.com. 

Tlf.42206026 

 

Denne indkaldelse er sendt pr. mail til de, som har oplyst mailadresse. Skulle du være en af dem, 

der har modtaget pr. post, vil vi gerne, at du sender din mailadresse til foghalbertsen@gmail.com 

således at vi fremover kan kontakte så mange medlemmer som muligt pr. mail. 
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Indkomne forslag 

En bestyrelse på kun 3 medlemmer er sårbar på mange måder, derfor ønsker bestyrelsen at udvide den til 5 

medlemmer.  

Bestyrelsen stiller derfor nedenstående forslag til vedtægtsændring: 

 

 

Vedtægter:  § 3. 

 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i år med lige 

endetal og 1 bestyrelsesmedlem i år med ulige endetal. 

 

Forslag til vedtægtsændring: § 3. 

 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i år med lige 

endetal og 3 bestyrelsesmedlemmer i år med ulige endetal. 

 

Det betyder, hvis 2/3 af de fremmødte kan stemme for ændringsforslaget til vedtægter jvf. § 13, kan der efterfølgende 

vælges 3 bestyrelsesmedlemmer under punkt e. 

 


