
Generalforsamling 

i 

Rhododendronforeningen. 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i henhold til 

foreningens vedtægter paragraf 7. 

D. 1 Juni kl. 13.00 

Sted:  Zen-Garden, Bakkevej 27, Vedde, 4295 Stenlille. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent (bestyrelsen forslår Peter Borg). 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab og budget. 

4. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. 

Der er indkommet 2 forslag. 

a. RhodoN:yt lægges på hjemmesiden samtidig med at 

manuskriptet sendes til trykkeriet. 

b. Umiddelbart efter generalforsamlingen lægges referatet på 

hjemmesiden. 

5.  Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 Bestyrelsesmedlemmer 

 Næstformand Bjarne Dinesen er på valg (modtager genvalg) 

 Kasserer Henning Christensen er på valg (modtager genvalg) 

 Sekretær Githa Larsen er på valg (modtager genvalg) 

 Bestyrelsesmedlem John L. Larsen på valg (modtager genvalg) 

           Opstiller til bestyrelsen: Sten Nørkjær. 

           Suppleanter: 

1. suppleant Birgit Andersen er på valg (modtager genvalg) 

2. suppleant vakant 

                 



 

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

     Revisor Jesper Holck Andersen er på valg (modtager genvalg) 

Revisorsuppleant vakant.                        

     7.  Eventuelt. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

De modtagne forslag er indsendt af Ingolf Bogø, der begrunder 

forslagene således: 

1. RhodoNyt lægges på hjemmesiden samtidig med at manuskriptet sendes til trykkeriet. 
  
Begrundelse. 
D.  10. februar modtog jeg en tom kuvert fra et brevpakke firma, der var intet indhold og 
intet om hvad der skulle være i brevet. 
Efter nogle gætterier prøvede jeg Henning C. der kunne bekræfte at bladet var udsendt, og 
Henning sendte i løbet af en uge et blad til mig. 
På hjemmesiden kan man nu d. 25. februar se, at RF 01 19 er udsendt, men man kan stadig 
ikke åbne bladet, det virker ikke seriøst. 
  
  
2. Umiddelbart efter generalforsamlingen lægges et referat på hjemmesiden. 
  
Begrundelse. 
Når man ikke har lejlighed til at deltage i generalforsamlingen savnes oplysning om hvad der 
er vedtaget. 
Man ved ikke hvem der er valgt, eller hvad der er besluttet, det får man i det hele taget 
meget lidt at vide om. 
Der bliver formodentligt skrevet et referat umiddelbart efter generalforsamlingen, så det 
må være let at sætte det på hjemmesiden. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Broafgiften refunderes såfremt, der er mindst 4 personer i bilen.  

Refusionen udbetales ved at fremsende kvittering af broafgiften til 

kassereren. 

Formanden 

Jens H. Hansen 


