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Indkaldelse til Generalforsamlingen  
Søndag den 3. juli 2022 KL. 9.30 på  

LYNGKROEN RØRVIGVEJ 217 

 
10. juni, 2022 
 
Tilmelding er nødvendigt, da Lyngkroen vil vide hvor mange vi bliver. Vi skal betale for 
antal tilmeldte. 
 
Tilmelding til birthe@riddersholm.dk. Senest 24 juni 2022 
 
Dagsorden i følge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet præsenteres og indstilles til godkendelse. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
5. Valg af revisorer 
6. Indkomne forslag 
7. Budgetforslaget behandles og næste års kontingent vedtages 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen afholdes, dvs. søndag den 26. juni 2022.  
 
Forslag skal sendes til Formand Birthe Riddersholm birthe@riddersholm.dk eller til 
sommerhusadressen: Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 
 
Ad pkt. 4:  
Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år: 
 
Lene Bornemann er på valg, villig til genvalg. 
 
Poul Christiansen er på valg for to år, ikke villig til genvalg.  
 
Suppleanter: Vælges for 2 år 
 
Hasse Søndergaard er på valg. Villig til genvalg 
 
Ad pkt. 5: 
På valg er revisor Tabita Grothe for to år. Ikke villig til genvalg 
 
Ad pkt. 6: 
På sidste års generalforsamling enedes man om at sætte grenafhentning på dagsordenen 
igen. Grenafhentningen foreslås afskaffet 
 
Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægterne, så eventuelle forslag fra medlemmerne kan 
komme med i indkaldelsen til Generalforsamlingen. Se vedhæftede ændringer til 
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vedtægterne. 
 
Bestyrelsen foreslår etablering af bump på Jakobsvænge. Se vedhæftede forslag. Hvis 
forslaget godkendes af Generalforsamlingen, skal det sendes til Odsherred Kommune, 
som skal godkende det endelige forslag. 
 
Ad punkt 7: Bestyrelsen foreslår kontingent for 2023 på 650 kr. Budgettet afhænger af de 
beslutninger der tages på generalforsamlingen. 
 
 
                             
På gensyn og venlig hilsen fra bestyrelsen 
 
 
 
Se mere på vores hjemmeside: http://www.grf1965.dk/ 

http://www.grf1965.dk/

