
Vejlauget Munkekær 
 
 

Ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær afholdes mandag d. 26. marts 
2012 kl. 19.30 i Solrød Bios Café. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt). 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år inkl. Kontingentfastsættelse (vedlagt). 

5. Indkomne forslag – Ændring af bestyrelsen og dermed vedtægterne §9 stk. 1 og 2 (fremsat af 
bestyrelsen – se vedlagte) 

6. Valg af Formand:  

På valg er: Bo Jelved, Tulipanmarken (er villig til genvalg) 

7. Valg af bestyrelsesmedlem: 

På valg er: Steen Dan Christiansen, Kløvermarken (er villig til genvalg) 

  Nyt medlem (afhængigt af punkt 5.) 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: 

På valg er: Bent Hartvig Petersen, Rismarken (er villig til genvalg) 

  Tove Pedersen, Majsmarken (er villig til genvalg) 

  Bo Müller, Rismarken (suppleant)  

9. Eventuelt. 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Solrød Strand d. 29. februar 2012 
 

  
 



Ad. 5 

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 5 til 4, da 
mængden af arbejde ser ud til at kunne håndteres med 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dette indebærer en ændring i vedtægterne som følger: 

Nuværende tekst: 

  
§ 9. 

  
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der tillige med 1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling. 
  
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleant dog for 1 år. På ulige årstal er kassereren og 1 

bestyrelsesmedlem på valg. På lige årstal er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanten er på 
valg hvert år. 

  
  

 

Fremtidig tekst: 

  
§ 9. 

  
Stk. 1 Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der tillige med 1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling. 
  
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleant dog for 1 år. På ulige årstal er kassereren og 1 

bestyrelsesmedlem på valg. På lige årstal er formanden og 1 bestyrelsesmedlem på valg. Suppleanten er på valg 
hvert år. 

  
  

 


