
 

Positiv udvikling  
sammen styrer vi den rigtige vej  

 

 

 

GENERALFORSAMLING 
   

 

Dagsorden 
   

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretning for foreningens 

virksomhed. 

5. Regnskab og 

kontingentfastsættelse. 

6. Valg af formand. På valg 

er: Kim Grützmeier. 

7. Valg af øvrig bestyrelse. På 

valg er: Brian Bennetsen, 

Hanne Strange Schmidt og 

Helle Lauritsen. 

Valg af 2 suppleanter: På 

valg er Erik Bundgaard. 1 

plads vakant. 

8. Valg af revisor og 

revisorsuppleant. 

9. Indkomne forslag*. 

10, Arbejdsplan for det 

kommende år.   

11. Eventuelt. 

 

*Forslag der ønskes 

behandlet på general-

forsamlingen skal være 

Gedser Bylaugs formand i 

hænde senest den 22. marts. 

GEDSER BYLAUG Skelby Gedesby Gedser 

Torsdag d. 31/3 2016 kl. 19.00 i Gedser Idræts- og Medborgerhus 

Et år er gået, og det er tid til at gøre status og indkalde til den 

årlige generalforsamling. Gedser Bylaug takker 

Guldborgsund Kommune, de mange borgere, foreninger 

samt virksomheder, der på frivillig basis yder og har ydet en 

stor indsats i det forløbne år. Uden deres indsats og gode 

samarbejde havde vi ikke haft de mange tiltag og muligheder 

i Gedser og omegn. Gedser Bylaug glæder sig til at aflægge 

beretning for det forgangene år og til at møde medlemmer, 

borgere og samarbejdspartnere. 

 

 

 

Gedser Bylaugs formål: At være bindeled 

mellem borgere, foreninger og Guldborgsund 

Kommune og arbejde aktivt for Gedser og 

omegns udvikling… 

Bylauget efterlyser nye og flere kræfter til at indgå i arbejdet 

for områdets fortsatte udvikling.  

Alle der ville have interesse, opfordres til at stille op til valg 

til bestyrelsen på generalforsamlingen.   

Derudover tager vi altid åbenhjertet imod nye medlemmer 

som via deres støtte til foreningen muliggør Gedser Bylaugs 

formål. 

Kontingent: Husstand 100,- Person 50,-  

Jyske Bank: 5067 1523673, husk navn, adresse og e-mail. 

Generalforsamling: kasseren tager imod inden opstart. 

 

 

 

For mere information vedrørende Gedser Bylaug 

se mere på gedserbylaug.dk eller kontakt 

Gedser Bylaugs formand: Kim Grützmeier 

mob: 21276530 eller kg@gedserbylaug.dk 


