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Indkaldelse til generalforsamling 
 

I henhold til foreningens vedtægter §4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d.28/5-
2014 kl. 19.00 i DUI-lejren Vegavej, Vejlby Fed 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for perioden d.1/4-2013 – 31/3- 2014. Fastsættelse af 

kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250 kr. 
4. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest d.1. april. Der er i år 

ikke indkommet forslag. 
5. Valg i henhold til § 3 

På valg er:   
Formand  Yvonne Hummelmose modtager genvalg 

Ole Andersen genopstiller ikke 
  Jonna Nielsen genopstiller ikke 
 
Derudover har Holger Bigum meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
Suppleant:   
Revisor   
Revisor suppleant 
 
Interesserede kandidater opfordres til, forud for generalforsamlingen,  at rette henvendelsen 
til formanden. Henvendelsen kan eventuelt ske på mail med angivelse af tlf. nr. hvor og 
hvornår man kan træffes.  
 

6. Eventuelt 
 
Bestyrelsen d. 13/4-2014. 
Adgang til generalforsamlingen kun for medlemmer, der har indbetalt kontingent eller betaler ved 
indgangen. Medbring eventuelt din kvittering for betalt medlemskab. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være fællesspisning med mad fra ”Den medbragte madkurv” 
 
Yvonne Hummelmose 
huwis@huwis.dk 
 

Bestyrelsen for Vejlby Fed Grundejerforening: 
Yvonne Hummelmose Polluxvej 15, formand 64415562 
Ole Andersen  Stjernevej 10  23203441 
Holger Bigum  Spikavej 4  76200951 
Søren Lehd  Vegavej 12  20809102 
Jonna Nielsen  Spikavej 12  75863199 

mailto:huwis@huwis.dk
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Formanden bød velkommen og foreslog Per Nielsen Polluxvej 28 som dirigent. Per blev valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed i henhold til foreningen vedtægter. 
1. Formanden aflagde sin beretning. 

Formandens beretning gav  anledning til nogen debat, især om vejene og de idéer der har været 
planlagt om vedligehold  og udbedring af nogle af vejene. 

2. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som efterfølgende gav anledning til spørgsmål om 
udgifterne ved foreningens kontorhold samt hjemmesiden. Kassereren forklarede, at der pga. 
forskydning i betalingerne for sidste års generalforsamling i år er bogført lokale leje for 2 år. Udgifterne 
til hjemmesiden fordyres af, at  der købes ekstern bistand. 
Kontingentet fastholdes på 250 kr. 

3. Der var ikke indkommet forslag. 
4. Yvonne Hummelmose genvalgtes som formand. Nye bestyrelsesmedlemmer. 

Lone Povlsen Capellavej valgt for to år 
Kaj Lindvig Vegavej 59 valgt for to år 
Bent Frandsen Capellavej 22 valgt for et år 
 
Marijanne Frandsen Castorvej 27 suppleant 
Kristian Kristiansen Stjernevej 123 revisor 
Ole Andersen Stjernevej revisorsuppleant 

5. Formanden takker de tre afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for foreningen. 
 
Herefter var der spisning og en god snak. 


