Brunch og Generalforsamling i Reerslev-Stærkende Landsbylaug
Lørdag den 10. marts 2018 i Reerslev Forsamlingshus.
Brunch fra kl. 11:00 til 12:00
Generalforsamling fra kl. 12:00 - 13:30.
Pris pr. person til Brunch kr. 50,-. Børn under 10 år er gratis.
Bindende tilmelding til Brunch senest den 4. marts 2018 til Kirsten Halby på mail: khalby@mail.dk

Du er velkommen til at deltage i Generalforsamlingen uden at være tilmeldt Bruncharrangementet.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i Generalforsamlingen
Såfremt du ikke er medlem kan indmelding ske ved indgangen til Generalforsamlingen

I år kan flere bestyrelsesmedlemmerne ikke genvælges – så vil du sikre
at mange af de sociale arrangementer fortsat skal bestå, så meld dig som
kandidat til bestyrelsen
Vi har en fantastisk tradition med de sociale arrangementer – herunder f.eks.
Fastelavn, Skt. Hans, Juletræstænding og Julestuen og du vil få indflydelse på de
politiske tiltag, der arbejdes med i Landsbylauget. Vil du være med til at gøre en
forskel for din by og naboer, så meld dig til bestyrelsesarbejdet ved at møde op til
Generalforsamlingen – vi glæder os til at se dig.

Landsbylauget modtager betaling via
MobilePay på

56768

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kr. 150
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelse:
Mads Ring: På valg
Sarah Mahdi Ikke på valg
Lene Johnsson: Ikke på valg
Christina Søe Langholm: Ikke på valg
Kirsten Halby: Kan ikke genvælges
Vibeke Stürup: På valg
Birthe Holst Christensen: Ikke på valg
Nick Ziegler: Ikke på valg.
Suppleanter:
Anne Birgitte Stubkjær: ønsker ikke genvalg
John Severin: ønsker ikke genvalg
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt.

Er du ikke medlem af Landsbylauget, så bliv det i dag.
Du kan på denne måde være med til at præge det sociale og kulturelle liv i Reerslev /Stærkende
samt øvrige forhold over for kommunen, der kan have indflydelse på udviklingen af vores
landsbyer.
Betaling kan enten ske ved hjælp af MobilePay på nummeret 4241 1070 (Husk at skrive dit navn
og din adresse ved betaling via MobilePay) – ved girokort, netbank, ved indgangen til
generalforsamlingen eller PBS betalingsservice, som kan ses på www.reerslev-sterkende.dk

Kontingent er kr. 150 årligt pr. husstand.

