
 

 

 

 

 

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. 

7. Valg af den øvrige bestyrelse. 
På valg:  
Karen Barden, Karin Ringsing 
& Thomas Grøn. Plus 2 
suppleanter. 

8. Valg af revisor og 
revisorsuppleant. 

9. Indkomne forslag* 

10. Arbejdsplan for det 
kommende år. 

11. Eventuelt. 

*Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal 
være Gedser Bylaug i hænde 
senest 8 dage før. Mailes eller 
afleveres til en af Gedser 
Bylaugs 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

GEDSER BYLAUG Skelby Gedesby Gedser 

GENERALFORSAMLING 
   

 

Tirsdag d. 21/3-2023 kl. 19.00 i Gedser Idræts- & Medborgerhus 

 

 

Gedser Bylaugs formål: At være bindeled mellem borgere, 

foreninger og Guldborgsund Kommune og arbejde aktivt 

for Gedser og omegns udvikling… 

BLIV MEDLEM!!!  Vær med til at støtte udviklingen! 
 

Kontingent: Husstand 100,- Person 50,-  

Nordea: 2650 4392418844 (noter navn, adresse, mail). 

MobilePay: 42592 (noter navn, adresse, mail). 

Generalforsamling: Kassereren tager imod inden opstart. 

 

 

 

For mere information vedrørende Gedser Bylaug, besøg www.gedserbylaug.dk  

Det er tid til at gøre status og indkalde til den årlige 

generalforsamling. Gedser Bylaug takker medlemmer, 

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 lokalområdet. Gedser Bylaug glæder sig til at 

aflægge beretning for det forgangene år og til at møde 

medlemmer, borgere & samarbejdspartnere. 

 

 

 

2022 var året uden Corona restriktioner men Gedser 

Marked måtte vige da lovgivning kom på tværs. Til 

gengæld var der flere sommeraktiviteter i byen, afholdt af 

andre foreninger. Der er god aktivitet i lystbådehavnen 

med både sauna, omklædningshus og ponton til 

krabbefiskeri. Året har også budt på borgermøder om 

Gedsers fremtid og vi er glade for de mange input vi har 

fået. Vi vil berette om de to spor som vi arbejder efter: det 

vi kan gøre her og nu, og så vores arbejde med klima-ø, 

arbejdspladser og områdets udvikling på den lange bane. 

 


