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Dagsorden 

1.       Valg af dirigent 
 
2.       Bestyrelsens beretning
 
3.       Forelæggelse af regnskab 
 
4.       Godkendelse af budget
 
5.       Fastlæggelse af kontingent
 
6.       Behandling af indkomne forslag

6.1. Godkendelse
Spørgsmål og forslag er velkomne.
 

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
8.       Valg af suppleanter 
 
9.       Eventuelt 
 
 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at tale med bestyrelsen, og for at lave en 
tilkendegivelse om støtte til Folkeslusen, hvis man måtte ønske det.
 
Stemmeberettigede og vilkår 
Alle fremmødte personer betragtes som medlemmer
ikke stemmes med fuldmagt på den stiftende generalforsamling.
 
Til bestyrelsen kan ethvert medlem vælges, hvis medlemmet vil arbejde for, at forenin

 
 
 
----------------------------------------------------

Referat 

Ad. 1. 
Flemming Käehne valgt 
 
Ad. 2. 
Ikke muligt 

tiftende generalforsamling 

Byskole 
Medlemmer af Folkeslusen 

Bestyrelsens beretning 

Forelæggelse af regnskab  

Godkendelse af budget 

Fastlæggelse af kontingent 

Behandling af indkomne forslag 
Godkendelse af vedtægter 
Spørgsmål og forslag er velkomne. 

bestyrelsesmedlemmer 

 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at tale med bestyrelsen, og for at lave en 
tilkendegivelse om støtte til Folkeslusen, hvis man måtte ønske det. 

Alle fremmødte personer betragtes som medlemmer, og er stemme- og opstillingsberettigede. Der kan 
ikke stemmes med fuldmagt på den stiftende generalforsamling. 

Til bestyrelsen kan ethvert medlem vælges, hvis medlemmet vil arbejde for, at forenin

---------------------------------------------------- 

  

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at tale med bestyrelsen, og for at lave en 

og opstillingsberettigede. Der kan 

Til bestyrelsen kan ethvert medlem vælges, hvis medlemmet vil arbejde for, at foreningen når sine mål. 
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Ad. 3. 
Ikke muligt 
 
Ad. 4. 
Ikke muligt 
 
Ad. 5. 
Fremgår af vedtægter 
 
Ad. 6. 
Vedtægter godkendt 
 
Ad. 7. 
Franz Leitner, Flemming Käehne, Hans Stentoft, Michael Serop og Søren B. Sillassen valgt. 
 
Ad. 8. 
Elsebeth Videbe og Lisbeth Ellegaard valgt. 
 
Ad. 9. 
Intet. 

 

 

Tak for en god stiftende generalforsamling. 

Tak til Kerteminde Kommune for lån af skolens lokaler.  


