Lem Borgerforening og Samlingshus
Dagsorden
Generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i Lem Samlingshus.
______________________________________________________________________

1.

Valg af ordstyrer og referent.
Vedtægt §7: Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der skal være medlem af foreningen. Dirigenten leder forhandlingerne, afstemning og valg.
Vedtægt §7: Over det på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, der underskrives af dirigenten og foreningens formand.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens drift i det sidste regnskabsår.

3.

Bestyrelsen forelægger foreningens regnskab for sidste år til godkendelse.

4.

Valg af bestyrelse, samt suppleanter.
Vedtægt §8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen.
3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og 2 i ulige år.
Hvert år vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Indgår en supplant, sidder denne i det afgående
medlems periode.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
- Sarah Fisker
- Aksel Christensen
- Vagn Lykke
Følgende bestyrelsesmedlemmer har siddet deres valgperiode ud:
- Jens Jakobsen (modtager genvalg)
- Bente Bak (modtager genvalg)
Følgende har været suppleanter i 2014:
1. suppl. Eva Stephansen (modtager genvalg)
2. suppl. Birgitte Bak Pasfall (modtager genvalg)

5.

Valg af revisor, samt revisorsuppleant.
Vedtægt §12: Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Jan Pedersen blev valgt i 2013 for 2 år (modtager genvalg)
Leo B. Nielsen blev valgt i 2014 for 2 år.
Villads Kristensen blev valgt som suppleant i 2014 for 1 år (modtager genvalg).

6.

Ændring af Vedtægt
Vedtægt §7: Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog
mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.
Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i Vedtægtens §5 om indvarsling af generalforsamling ændres fra
”Den indvarsles med 14 dages varsel, med annoncering i lokalt blad” til ”Den indvarsles med annoncering på foreningens hjemmeside”
Ændringen begrundes i store annonceudgifter og i nutidens elektroniske medie-muligheder.

7.

Behandling af emner, som bestyrelsen eller medlemmerne ønsker behandlet.
Vedtægt §5: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 8 dage før
dennes afholdelse skriftlig indleveres til bestyrelsen.

8.

Eventuelt
Vedtægt §5: Under punkt g) kan spørgsmål om lovændringer, køb, salg og pantsætning af foreningens
ejendomme ikke behandles.

