Generalforsamling Herslev Bylaug
Ordinær generalforsamling torsdag kl. 19.00 d. 14. oktober 2021 på Lindegården
uddelt onsdag d. 29. september 2021

For alle beboere i Herslev
Du inviteres hermed til den ordinære generalforsamling for 2021.
Bylauget er vores alles forening som arbejder for at gøre det rart at bo i Herslev.
Alle beboere over 18 år der bor i Herslev er medlemmer.
Vi håber du vil komme og være med til at præge udviklingen og fremtiden for landsbyen.

Dagsorden
•

Valg af dirigent og referent

•

Bestyrelsens beretning v/arbejdsgrupperne

•

Regnskab og budget v/Monique

•

Indkomne forslag
Alle forslag skal være bylauget i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen, altså
senest d. 6. oktober 2021. De kan afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til
bylauget@herslev.dk
Indkomne forslag vil umiddelbart derefter jvnf. vedtægterne blive opslået på opslagstavlen
og dertil lagt op på bylaugets hjemmeside med henvisning fra Facebook gruppen.

•

Valg til bestyrelsen
Vi formoder at bestyrelsesmedlemmerne vælger at genopstille, bestyrelsen er jo valgt så
sent som i august. Men der er altid plads til flere kræfter så alle interesserede opfordres til
at stille op.
Jvnf. vedtægterne er to valgt for et år og tre valgt for to år. Følgende tre er på valg på
denne generalforsamling:
a. Carsten
b. Maria
c. Helen

•
•
•

Valg af supleanter for et år
Valg af revisor og revisor supleant
Eventuelt

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften på Lindegården
Venlig hilsen bestyrelsen for Herslev Bylaug

Der er kaffe, øl, vand
og kage.
Medbring selv
kop og/eller glas

Dit Bylaug

Bylauget financieres
af frivillige donationer
fra medlemmerne.
Det er frivilligt,
men de er væsentlige
for at vi kan holde
fester, lave
aktiviteter for
børnene o.s.v.
Alle bidrag er
velkomne

Indbetal til bylaugets
Mobile Pay: 680336

Hvis du ikke har
mobile pay kan du
kontakte et medlem
af bestyrelsen eller en
anden der har Mobile Pay.
Husk at skrive
”Donation”
på din betaling.

