
Generalforsamling 2021. 

 

Kære medlemmer af Rhododendronforeningen,  
 

I inviteres hermed til Rhododendronforeningens generalforsamling 2021 samt efterfølgende 
plantemarked og havevandring. Arrangementet finder sted: 
 

lørdag d. 26. juni i og ved Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum. 

 

Rammerne for arrangementet er lavet under hensyntagen til, at vi fortsat er i en 
genåbningssituation efter Coronaen, men der er ikke krav om negativ test eller coronapas for at 
kunne deltage. 

 

Program for dagen: 

 Generalforsamling kl. 11- 13. 
 Frokost og planteudlodning 13 - 13.30 

Spisning af medbragt mad - foreningen giver drikkevarer (vand og øl). Husk selv at 
medbringe Te/kaffe. 

 Plantemarked 13:30 – 15 
De, der ønsker at deltager som sælgere på plantemarked, skal tilmelde sig via mail til 
hck@806010.dk. 

 Åben have 14:30 – 16 
Hans Eiberg har sagt ja til at afholde åben have, hvilket vil være en stor oplevelse selv uden 
blomstring. (Stormosevej 18, Smørumnedre, 2765 Smørum) 

 

Af hensyn til stoleopsætning vil vi gerne vide, om du planlægger at deltage i generalforsamlingen. 
Tilmelding er dog ikke et krav for at kunne deltage. 
En evt. tilkendegivelse om deltagelse bedes sendt til hck@806010.dk. 

 

Vi håber at se rigtig mange medlemmer.  

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen og Aktivitetsudvalg øst  



Indkaldelse til Rhododendronforeningens årlige 

Generalforsamling 2021 
Tidspunkt: lørdag d. 26.06.2021 Kl. 11 –13 
Sted:  Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
 

2. Valg af dirigent. 
 

3. Valg af referent 
 

4. Udpegning af stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning. 
 

5. Formandens beretning 
 

6. Regnskab og budget 
 

7. Indkomne forslag 
 Forslag til vedtægtsændring 

Forslagsstiller: Birgit Andersen 
 
§ 9   Bestyrelsens sammensætning og møder 
”Formanden vælges på lige årstal for to år ad gangen og kan genvælges to gange.” 
ændres til: 
”Formanden vælges på lige årstal for to år ad gangen.” 
 
Begrundelse:  
Der er ingen god begrundelse for, at formanden kun kan vælges i alt tre gange. Ved hver 
valgperiodes udløb kan der opstilles ny(e) formandskandidat(er), hvis man ønsker en 
anden formand. Hvis der ikke er opstillet andre kandidater, kan den siddende formand 
genvælges. Foreningen kan ikke være uden formand, hvis vi skal godkendes som 
forening, og hvis der skal tildeles midler eller lokaler fra offentlig myndighed 
(kommune). Da formanden vælges direkte, kan den øvrige bestyrelse ikke konstituere 
sig med formand. 
 

8. Valg til bestyrelse:  

 Henning Christensen er på valg - genopstiller 
 Sten Nørkjær er på valg - genopstiller  
 John Lunding Larsen er på valg – genopstiller ikke  



9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 1 fra Vest og 1 fra Øst.  
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Jesper Holck Andersen genopstiller som revisor 
 Valg af revisorsuppleant 

 
11. Eventuelt.  

 

 


