
Fælles generalforsamling for 
Rækker Mølle GUF, 

Sædding forsamlingshus, 

Tryllestaven & 

Rækker Mølle borgerforening 

 

Hvor: Sædding forsamlingshus 

Hvornår: 23. februar 2018 kl. 09:00-12:00 

Hvem: for alle 😊 

 

Kl. 09:00 Der serveres kaffe og rundstykker 

Kl. 09:30 Generalforsamling for Rækker Mølle GUF 

 1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretninger 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af forretningsudvalg 

 På valg er Mette Bech Sørensen, sekretær 

7. Valg af udvalgsmedlemmer  

På valg er Lene Damgaard, volley, Jesper Pedersen, gymnastik, Gitte Højlund 

Kollerup, svømning, Lisbeth Holk, senior idræt 

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt 

 

Kl. 10:00 Generalforsamling for Sædding forsamlingshus 

 Dagsorden jf. vedtægter 

 Forslag til vedtægtsændring af § 8. punkt 1 - Foreningens højeste myndighed er 

generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes skriftligt / 

annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. 

 Ændres til: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. 

kvartal og annonceres på Rækker Mølle Portalen med angivelse af dagsorden med mindst 14 

dages varsel. 

Kl. 10:30  Kaffekoppen fyldes op igen 

Kl. 10:45 Generalforsamling for Tryllestaven  

 1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formandens beretning 



4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018 

5. Eventuelt indkomne forslag: Skal være formanden i hænde senest fredag den 15. februar 

2019 

6. Valg til bestyrelsen 

Alle medlemmer af bestyrelsen ønsker at bibeholde nuværende poster, da det kun er et 

halvt år siden sidste valg. Der er dog plads til flere i bestyrelsen. 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

  

Kl. 11:15 Generalforsamling for Rækker Mølle borgerforening 

Dagsorden jf. vedtægter 

På valg er: Jesper Danielsen.  

 Forslag til vedtægtsændring af § 6.   

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar 
måned. Der indvarsles til generalforsamlingen ved opslag i ”Ugeposten, på portalen eller ved 
ophæng i infokasserne ved købmanden” med mindst 14 dages varsel. 
 
Ændres til: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i 
første kvartal. Der indvarsles til generalforsamlingen ved opslag i ”Ugeposten, på portalen 
eller ved ophæng i infokasserne ved købmanden” med mindst 14 dages varsel. 

 

Kl. 11:45  Ekstraordinær generalforsamling for Rækker Mølle borgerforening (Hvis fremmødet ikke er 

stort nok, jf. vedtægterne) 

Kl. 12:00 Hvad synes de fremmødte om konceptet - ris og ros 

Tak for i år 

 

 

 


