
Vej Bau get M r"s *n ${e$<mr

Ordina;r generaiforsamliwg for \feitauget Mtwnkek*r afhaides mandag d' 25' tnart's

28'ig Wl"'IS.SA r.Spor D, frl{unkekerskofere'

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretring fra formander om foreningens virksomhed i det fortrobne 6r'

3. Foreieggelse af det reviderede regnskab til godkendeise (vediagt)'

4. Forehggelse af budget for det kommende Ar iakl' Kontingentfastsaetteise (vedlagt)'

5. Indkornne forslag - Eestyrelsen foreslAr folgende endringer i forbindelse med indkaldelse af

Generalforsamtring og udsendelse af referat m'm'Se bilag'

6. Valg af Kasserer:

P6 valg er: Morten I(ragh, Tulipanrnarken (er villig til genvaig)

7. Valg af bestyrelsesmedlem:

Pfl valg er: Edmund Liebst Rasmussen, Tulipanmarken (er villig til genvaig)

Suppleant: Mia Brsndum Mohlin, Tulipanmarken (Onsker ikke genvalg)

8. Yalg af 2 revisorer og en revisorsuppleant:

P6 valg er: Martin Moulin, Tuiipanmarken (er villig til genvalg)

Foul Nlagnussen, Tulipanmarken (er villig til genvalg)

Suppleant: Lars Pedersen, Valmuemarken (er fraflyttet vejlauget)

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bes'ryreisen

Soirod Strand d.. i. marts 20i9



Budget

6.500,00 kr
1.400,00 kr

16.000,00 kr.

900,00 kr.

500,00 kr.

200,00 kr.

Bank

Over/underskud

Martin Moulin
Revisor

Vejlauget Munkekar - Driftsregnska b
l-. Januar 20L8 - 3L. December 2018

Gene ra lfo rsa m I i n ge r/m Od e r
Bankgebyr og PBS afgifter
Vedligeholdelse af omridet
lnternet
Gaver og Diverse
Stojudvalg

Udgifter i alt

Balance

Status pr. 31 December 2018

Egenkapital pr. 1 Januar 2018

Udgifter lndtegter
2.330,85 kr.

1.759,85 kr.
16.312,50 kr.

647,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.

21.050,20 kr.

21.000,00 kr
-50,20 kr

21.000,00 kr. 21.000,00 kr

76.467,A3 kr
-50,20 kr

Egenkapital pr. 31 December 201g 76.4!6,83 kr,

Solrod Strand d.

Bestyrelse: Bo Jelved, E. Liebst Rasmussen, Steen Dan Christiansen og Morten Kragh

Ovenst6ende regnskab er revideret og fundet i orden

underskrift:
zo/z - i1

/_ tto he.JfPA
Poul Magnussen

Revisor

Kontingent og indskud nye ejere
Over/underskud
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Vejlauget Munkekar

Forslag til Budget for 2019

Generalforsamling og moder

Banl<gebyrer og PBS afgifter

Vedligeholdelse af omrAdet

I nternet

Gaver og Diverse

Udgifteri alt

Kontingent: L14 parceller 6 kr. 200,-

Underskud:

Balance:

Kontingent for 2019 foreslSs uendret til kr' 200,- pr' parcel

Udgifter

kr.6.500,-

kr. 1.400,-

kr. 16.000,-

kr. 900,-

kr.500,-

kr.25.300,-

kr.25.300,-

lndtegter

kr.22.800,-

kr. 2.500,-

kr.25.300,-



Ferslag fna Elestynelsem ;

Vejlauget snsker forst og frenrm:est atvreremed til at s1c6ne-naiLjoet ogvere mere beredygtige. Dettehar resulteret i, at bestyrelsen snsker at spar.e papir gennr* U*g af etlmroniJil meclier tilkommunikation. i Q--------

Eftersorn deltagelsen.de seneste m.ange ar itr<ke har veret serli.q storpg Vejlaugets generalforsamlingfaler bestyrelsen, at tiden er inde til ,iytryrL4"g s&iedes, ai lldkaldelser til generalforssmlinger,fordeling af referater og anden infonnation f.u[.rtyrArl" tif medlemmern;k"; ske via opslag p&Vejiaugets hjemmeside, F'aoebook side (denne b[;;;;;;t;t umiddelbarr ef,rer generalforsamlingen)eller via mailudsendelse tii medlernmed* 
,(n"i: d;. ;;;iyst til bestyrelsen), idet tiden i dag er lobetfra vedtregternes krav om at indkaldelser sker..ved brev. 

r'

fJ:iffi*:Ji';$?#tge 
ve'ilauget mere i trit med tidens kends, hvor konamunikation rvpisk sker



Vejlauget tVlunkekaer
Da bestyrelsen i den oprindelige indkaldelse ikke har fSet praciseret' at der er tale om en

vedtaegtsen dri n g udsendes dette rettede bilag'

Bitag tii aagsordenens PLrnkt 5

Der ertale om en vedtegtsendring, hvor bestyrelsen onsker at kunne udsende indkaldelse og

referater fra generalforsamlinger ud elektronisl< i overensstemmelse med tidens trends' samt et

signal om mere miljObevidsthed'

Den oprindelige tel<st i vedtegternes 513, stk' 1:

"Generalforsamlingen er foreningens hojeste myndighed' l(un den kan give eller endre

vedtegterne. Den ordinere generalforsanrling afholdes hvert 5r i slutningen af rnarts'

It4ediemmerne skal indkaldes ved brev med mindst en og tyve dages varsel'"

Denne Onskes endret til folgende:

"Generalforsamlingen erforeningens hojeste myndighed' Kun den kan give eller andre

vedtegterne. Den ordinere generalforsamling afholdes hvert 6r i slutningen af marts'

Medlemmerne skal indkaldes gennem annoncering p3 Vejlaugets hjemmeside samt Facebook side

med mindst en og tYve dages varsel'"

Venlig hilsen

Bestyrelsen




