
 

jcp 22. juli 2020 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 11. august kl. 20.00  

Sted: Ågerup Bibliotek, Gundsølillevej 2 

Kære medlem 

Generalforsamlingen den 25. juni godkendte et sæt vedtægtsændringer. Da der ikke var 

tilstrækkeligt fremmøde til at vedtage ændringerne, indkaldes hermed til ekstraordinær 

generalforsamling, som kan afgøre spørgsmålet med almindeligt flertal uanset fremmødet. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Ændring af vedtægter 

Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen i 2020 at fremkomme med forslag, som lovliggør færre 
end 7 medlemmer af bestyrelsen. Vi foreslår at der fremover kan være 4-7 medlemmer af 
bestyrelsen. Herudover stiller vi bl.a. forslag om at: 
- Foreninger og firmaer kan optages som medlemmer 

- Husstande uden for vores opland kan optages 

- Hvad der skal ske med foreningens formue ved en evt. opløsning. 

Se det samlede forslag til vedtægtsændringer på aaol.dk 

4. Indkomne forslag.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 7 

dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen rundsender disse til foreningens medlemmer senest 3 

dag før generalforsamlingen med evt. kommentarer. 

5. Fastsættelse af kontingent for firmaer og foreninger 

Såfremt generalforsamlingen godkender ændringerne af vedtægterne (jf. dagsordenens punkt 

3), skal der fastlægges et kontingent for de to nye kategorier af medlemmer. Bestyrelsen foreslår 

500 kr. i kontingent frem til udgangen af 2021. 

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (1 år) 

Da bestyrelsen ikke blev fuldtallig ved den ordinære generalforsamling, åbnes for valg af 

yderligere 2 medlemmer (en vakant + erstatning for Steen Broby, som har valgt at trække sig 

pga. sygdom) 

Følgende kandidater har meldt sig: 

 Bendt Iversen, Østermarken 9A 

 Anita Stark, Slæggerupvej 107 

Yderligere kandidater er velkomne. 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen (1 år) 

Da der kun meldte sig én suppleant ved den ordinære generalforsamling, åbnes for valg af 

yderligere 1 suppleant.  

Kandidat: Charlotte Klostergård Løwert, Tofteengen 9 

https://www.aaol.dk/generalforsamlinger


 

8. Eventuelt  

 

Forslag til vedtægtsændringer kan ses på https://www.aaol.dk/generalforsamlinger 

Vi glæder os til at se dig på Ågerup Bibliotek. 

https://www.aaol.dk/generalforsamlinger

