NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

FASTELAVN
Søndag den 7. februar blev der
slået katten af tønden til den helt
store guldmedalje
UDGAVE 68
12. februar 2016

INDHOLD:
Forside: Fastelavn
Side 2:

General
forsamling

Side 3:

Humle Gforsamling

Side 4:

Fødselsdag

Selv om alle frøs med anstand, var børnene
tændt, og angreb tønden med ildhu. Den holdt dog
stand og der måtte et par kunstgreb til, inden den
gav indholdet fra sig, og karamellerne faldt ud.

Redaktør: John
Holstein
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Tøndeslagningen blev holdt i Kenneth ”Dykkers” carport,
og gav anledning til mange smil og pudsige episoder.
Kan vi nu kalde Kenneth for Kattekonge af Gammelby ?

_________________

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gammelby
Grundejerforening.
Afholdes hos Bodil og Niels Aasted på Gammelbyvej 27, fredag den
4.marts kl. 19
Vi indbyder alle beboere på Gammelbyvej, Avnhøjvej, Gammelby Møllevej og
Gammelby Mosevej til at deltage. De som endnu ikke er medlemmer, kan tegne
medlemskab på generalforsamlingen.
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Mangler du et sæt vedtægter, så ring til John på 22403747
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Valg af dirigent som skal underskrive generalforsamlingsreferatet.
Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af stemmeberettigede medlemmer.
Formandens beretning til godkendelse eller forkastelse
Kassererens beretning, og præsentation af regnskabet til godkendelse eller forkastelse.
Indkomne forslag til behandling.
Vedtagelse af kontingent.
Præsentation af budget
Bestyrelsens plan for det kommende år.
Valg af bestyrelse
Valg af bestyrelsessuppleant(er)
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Næstformand Henrik Ingo og Kasserer Niels Rossen er på valg. Begge er villige til genvalg.
Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde
senest den 12. marts 2014.
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller øl og andre gode sager

Vi glæder os til at se
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