
 

 

G e n e r a l f o r s a m l i n g  h o s  
F j o r d h e s t e n s  V e n n e r  

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.00 
Adresse: Lone Wunsch, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

Nuværende kontingent er 100 kr. om året, som dækker udgifterne til hjemmesiden, samt trykning 

og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten, foreningens ansvarsforsikring og indkøb af 

rosétter til arrangementerne. 

 

5. Indkomne forslag 

5A: nyt navn til foreningen 

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget ved et flertal af de fremmødte at skifte navn for 

foreningen. (Se referatet af generalforsamling af 11/2-2011 punkt 5). Da der ikke var fremmødt 

2/3 af foreningens medlemmer, kunne forslaget om navneændringen ikke vedtages ifølge vores 

vedtægter, men forslaget kan vedtages på en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af DE 

FREMMØDTE medlemmer skal stemme for forslaget. 

Generalforsamlingen d. 29/2-12 er således "en ny generalforsamling", hvor forslaget kan 

vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 

Forslag til nyt navn skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2012 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

På valg til bestyrelsen er Bjarne Sørensen og Lone Wunsch (begge modtager genvalg) 

På valg til bestyrelsessuppleanter er Karen Sjøholm (modtager ikke genvalg) og Verner Muhlig 

(modtager genvalg) 

 

7. Valg af bilagskontrollør 

 

8. Aktivitetsplan for 2012 

 

9. Eventuelt 

  

Forslag (punkt 5) skal indgives til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

  

Efter gennemgang af dagsordenen giver formanden islagkage, the og kaffe. 

  

Vel mødt! 

Bestyrelsen 

  

Vejforklaring: Ordrup ligger ca. 4 km syd-vest fra St. Merløse. Kør ad landevejen mellem Ringsted 

og St. Merløse. 2 km syd for St. Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud 

til skoven = ca. 1.8 km i alt. Ordruplund = Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på højre hånd 

lige efter skoven. (Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte 

side af skoven.) 


