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Ordinær generalforsamling i FSG 
25. marts 2020, kl. 19.00 
Medborgerhuset i Lundby 

Banevej 4 
4750 Lundby 

 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

      1.        Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

      2.       Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 

      3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

      4.       Behandling af indkomne forslag 

      5.       Fastsættelse af kontingent samt gebyr 

      6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer    

      7.       Valg af bilagskontrollant for 1 år 

      8.       Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år 

      9.       Valg af fanebærer for 1 år 

    10.       Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hæn-
de senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hæn-
de senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er valgt af generalforsamlingen. 
 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal af de frem-
mødte medlemmer, der er stemmeberettigede. 

Afstemningen foregår ved håndsoprækning eller skriftligt afstemning. Når blot ét 
medlem kræver skriftligt afstemning, skal dette efterleves. I tilfælde af stemmelig-
hed ved personvalg afgøres valget ved lodtrækning. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
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Ovenstående er uddrag af foreningens vedtægter, som kan læses på vor hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært med the, kaffe og kage, samt oplysning om 
spisevaner i 1600-tallet. 

Dette vil være temaet for Gøngemarked 2020. 

Så kære medlemmer af FSG: Bring dette gode budskab videre til familie, naboer og venner. 

Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer kan dog stemme i forbindelse 
med afgørelser. 

Og det er jo stadig gratis at blive medlem af vor fælles forening. 

Sekretær, 
Jens Beck 

https://svend-goenge.dk/foreningen%20sps/vedtaegter.html

