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Kære medlem
Vi er også kirken indkalder til Generalforsamling
Søndag den 6. april 2008 kl. 15.00.
Sted: Flintholm Sogns menighedssal, Junggreenvej 14, Frederiksberg
(Ved hjørnet af Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé. Indgang bag kirken).
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab for 2007
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for 2008
7. Fastsættelse af årskontingent for 2009
8. Forslag til vedtægtsændring (jf nedenfor)
9. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt

OBS! To bestyrelsesmedlemmer er på valg. Det ene medlem genopstiller ikke. Der
skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Vi opfordrer kraftigt til at du overvejer at
træde frem som kandidat, idet der er behov for nye kræfter i bestyrelsen.
Har du lyst til at træde ind i bestyrelsen, eller har du forslag, du ønsker debatteret, kan du
kontakte mig formand@veok.dk eller på telefon 38 79 18 04.

Kom og vær med på denne eftermiddag!
VEOK er vært med kaffe/te og brød. Af hensyn til indkøb ser vi gerne tilmelding til
sekretaer@veok.dk eller på 3927 7028 senest den 30. marts.
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Ad dagsordenens pkt. 8 - Forslag til vedtægtsændring.
Bestyrelsen foreslår §4 stk 2 ændret fra
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts
måned. Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved
brev eller e-mail til medlemmerne.
til
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april
måned. Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved
brev eller e-mail til medlemmerne.

På foreningens generalforsamling i 2007 blev det vedtaget, at kontingentet for 2008
uændret skulle være kr. 100,-.
Det er nu tid til at betale dette kontingent. Vi vedlægger giroindbetalingskort, som kan
benyttes på posthuset eller i en bank. Ved betaling via PC-bank benyttes foreningens
bankkonto: 9860 8929 701179 i Andelskassen Oikos.
Uanset hvilken betalingsform der benyttes beder vi indtrængende om at medlemsnummeret
anføres. Det står ved adressen øverst på dette brev.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til kontingentopkrævningen, hører vi gerne herom.
Med venlig hilsen
Kaare Rübner Jørgensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Mondrup
næstformand
Borremosen 17
2800 Lyngby
4444 3035

Monique Buch

Birgit Sterll
sekretær
Lyngbyvej 32. D. 9. tv.
2100 København Ø
3927 7028

Bent Raith

Madvigs alle 12, 1. tv
1829 Frederiksberg C
3324 3040

Jens Buch
kasserer
Madvigs alle 12, 1. tv
1829 Frederiksberg C
3324 3040

mondrup@veok.dk

buch@veok.dk

buch@veok.dk

sterll@veok.dk

raith@veok.dk

Marbækvej 8
4050 Skibby
Tlf: 4752 7113

