
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 26. marts 2023 fra  kl. 13 til kl. 14.30

Rimsø Bygade 22, 8500 Grenå

Kom og vær med, der er nybagte boller, kaffe og the

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning ved bestyrelsens formand

3. Forelæggelse af regnskab og buget til godkendelse (herunder fremtidige kontingent)

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskab

5. Bestyrelsen søger generalforsamlingens tilladelse til at øge bevillingen, der blev givet
på ekstra ordinær generalforsamling den 30.september 2022 i Sparekassen 
Djursland, til dækning af ufinansieret udgifter i forbindelse med nyt tag, det drejer 
sig om ca. 350.000 kr.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter

på valg er:

Henrik Koch

Jette Mauritzen

Jytte Faurholt Jacobsen

Suppleanter på valg:

Karen Bredahl

Kis B. Nielsen

7. Indkomne forslag, der er modtaget senest en uge før (det er senest den 19.3. 2023) 
generalforsamlingens afholdelse, forslag sendes til: info@rimsoehus.dk eller aflevers
personligt til bestyrelsesformanden.

8. Eventuelt

9. Helle Stubbet ønsker følgende ud sammen med generalforsamlings dagsorden:

Vi er en forening med et stort hus og have, det er vores allesammens hus, med 
mange mugligheder. Hermed en opfordring til at bruge det.

Har du en ide, en hobby eller interesse kan du selv få budskabet ud eller gå til 
arregementgruppen.

mailto:info@rimsoehus.dk


Kom forbi til til Hyg og Byg – eller andre aktiviteter. Lær huset at kende – og 
hinanden.

Gi'en hånd med, hvad du kan – det er både sjovere og mere effektivt at være flere, 
hvis hver medlem gav en dags arbejde eller bare et par timers arbejde, ville det 
virkeligt batte noget.

           Valgprocedure er følgende:

Hvert medlem tildeles lige så mange stemmer, som der skal vælges personer til 
bestyrelsen. Disse stemmer fordeles med én stemme på hver kandidat, man ønsker 
at stemme på. Et medlem kan ikke give 2 stemmer til den samme kandidat. Man er 
ikke forpligtet til at bruge alle sine stemmer.

På bestyrelsens vegne

Jytte Faurholt Jacobsen


