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Øster Ulslev forsamlingshus indkalder til generalforsamling i forsamlingshuset
Mandag den 24. juni kl. 19.00
Der blev torsdag d. 23. rnaj gjort forsøg på at afholde generalforsamling i Øster Ulslev forsamlingshus i
håbet om at sikre husets videre drift, Generalforsamlingen måtte dog suspenderes på grund af tvivl om de

gældende vedtægter for foreningen og dermed gyldigheden af generalforsamlingen.
Formanden valgte på mødet at trække sig tilbage fra posten og der blev derfor på mødet nedsat en
arbejdsgruppe, bestående af lokale kræfter, som skal arbejde for at sikre forsamlingshusets videre drift. Der
er ingen tvivl om, at der er store udfordringer i forbindelse med forsamlingshusets videreførelse, og der er
derfor behov for en tilkendegivelse og engagement fra beboere i Øster Ulslev og omegn om opbakning til at
sikre fremtiden for forsamlingshuset. Derfor er det besluttet at indkalde til endnu en generalforsamling, i
håbet om at lokale kræfter og ildsjæle vil møde talrigt op og være med til at danne grundlag for at
rekonstruere og fortsætte forsamlingshuset.
Alle er velkomne.
Der vil blive afholdt generalforsamling efter følgende dagsorden:

L)

Valg af dirigent

7l
3l
4t

Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
lndkomne forslag.
a. Forslag til vedtægtsændringer.
Orientering om bestyrelsens budget
Forslag til priser på medlemsbevis/kontingent

5)
6)
7l Valg:

A) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
C) 1. og 2. bestyrelsessuppleant for'L år
D)

2 revisorer for 2 år

E) 1 revisorsuppleant

8)

for

1-

år

Eventuelt
Her er ordet frit til debat. Vi ønsker at h6re, hvad I har af holdninger til forsamlingshuset. Er der
nogle gode forslag/tiltag til forsamlingshusets videre drift.

Vi håber at se rigtig mange, så vi kan få en fornemmelse af, om der er opbakning til et forsamlingshus, der
skal fungere igen.
MØd nu talstærkt op.

Møder dufl op, viser I interesse for vores lille somfund.
Alle er velkomne, men for at få indflydelse på generalforsamlingen, skal det ske ved at blive medlem
L00,- (Kan betales ved indgang)
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen v/Claus Ringsing, Lars Jensen, Dennis Fridthjof, Gitte Alstrup og Tom Jungløv

-

kr.

