
Dagsorden for generalforsamling i Agger Beboerforening 2013 
 

Mødested: Beboerhuset i gymnastiksalen 
Tidspunkt: Lørdag den 23. marts 2013 kl. 11.30 – 13.00 
Deltagere:  Agger beboerforenings medlemmer, samt interesserede  
  ikke medlemmer 
Forplejning: Efter generalforsamlingen vil foreningen servere smøre- 

brød, så I bedes tilmelde Jer på listen i Spar eller til  
Anne Søndergaard på tlf. 61 74 77 72. 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetningen (vil blive lagt på www.visitagger.dk efter mødet) 

3. Regnskab 2012 
4. Forslag til vedtægtsændringer: 

 Stk. 2 ændres til: Enhver fastboende, sommerhusejer eller grundejer i Agger/Taabel 
 kan optages som medlem. Medlemsbidraget bestemmes på 
generalforsamlingen. 

 Stk. 4 ændres til: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der til stadighed skal bestå af 
5 medlemmer, der efter tur afgår således, at 3 medlemmer 
afgår på ulige år, og 2 afgår på lige år. Ved første 
generalforsamling sker dette ved lodtrækning i bestyrelsen. Endvidere 
vælges 2 suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant. 
Begge vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
og kan vælge kasserer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen er i 
fællesskab ansvarlig for foreningens midler og økonomiske forpligtelser. 
Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder forhandlinger 
ved møder, generalforsamlinger m.m. 

 Stk. 6 ændres til: Ledelsen af forhandlingerne sker ved en dirigent, der vælges af 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Valget 
gælder for 2 år. 

 Stk. 11 ændres til: I tilfælde af foreningens ophør, kan en afsluttende generalforsamling 
foretage videre disposition, ud fra 3 forslag fra bestyrelsen i 
overensstemmelse med foreningens formål.         

5. Valg af bestyrelse 
 På valg er:  Formand Anne Søndergaard (modtager genvalg) 
  Kasserer Susanne Spetzler (modtager genvalg) 
  Randi Kristensen (modtager genvalg) 

6. Valg af suppleanter 
   1. og 2. suppleant 

7. Valg af revisor 
  På valg er: Jens Andersen (modtager genvalg) 

8. Behandling af indkomne forslag  
  (forslag skal være formanden i hænde senest den 17.03.2013) 

9. Eventuelt 
    

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Agger Beboerforening 

Anne, Susanne, Randi, Andreas og Bettina 


