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Indkaldelse til Generalforsamling 2018
I henhold til vedtægternes § 5 indkalder Bestyrelsen herved til ordinær Generalforsamling, som
afholdes

TORSDAG 5. april 2018 kl. 19.00
hos FORCE Technology, Hjortekærsvej 99
Efter Generalforsamlingen vil der blive anrettet en let buffet med lidt roastbeef og gode ost m.m. af
samme høje kvalitet som de forrige år. Deltagere i Generalforsamlingen bedes tilmelde sig enten via
e-mail til bestyrelsen eller nedennævnte slip til en fra bestyrelsen, senest søndag 1. april.
Dagsorden for Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og navneopråb
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for 2017 og budgettet for 2018 fremlægges. Kopi af regnskabet
er vedlagt denne indkaldelse.
4. Vedtagelse af medlemskontingent for det nye år. Bestyrelsen foreslår i år, at kontingentet
forbliver på 1000 kr, dog 900 kr. hvis betalt inden 1. juni 2018. Den regulære frist for
indbetaling er 1. september 2018. Vi opfordrer alle til at betale tidligt og derigennem opnå
rabat. Venligst benyt Nordea Bank konto nr. 2252 6283436983.
For generelt at sikre hurtigst mulig kommunikation mellem medlemmerne og Bestyrelsen
vil vi opfordre alle til at tilmelde sig med e-mailadresse på foreningens hjemmeside.
5. Indkomne forslag. (Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen)
6. Valg af bestyrelse og revisor.
Bestyrelsen består af Carsten Bruun (formand), Henrik Hornhaver (kasserer), Mette Ulrich
(sekretær) og Susanne Bangert Struwe (suppleant), og revisor er Jørgen Bach – alle ønsker
genvalg.
7. Eventuelt.
8. Kl. ca. 19:30 – 20:30 Oplæg om det kommende letbaneprojekt
ved Mads Henrik Lindberg Christiansen, chef for vej og parkering i Lyngby-Taarbæk
Kommune og Dennis Kjergaard, kommunikationsmedarbejder fra Hovedstadens Letbane.

Hvis man ikke kan deltage i generalforsamlingen kan man evt. sende en fuldmagt hvis man går ind
for bestyrelsens ændringsforslag.

------------------------------------------------ k l i p --------------------------------------------------Tilmelding til Generalforsamling 2018 (Afleveres senest 1. april i postkassen Hjorthøj 8 eller
mail til bestyrelsen)

Navn/adresse

Antal personer

