Vejlby Sogns
Beboerforening
Indbydelse til
Ordinær Generalforsamling

Mandag d. 25. november 2019 - Kl. 19
I Bøgeskovhallens festsal

Som medlem af beboerforeningen er du med l at stø e arbejdet i foreningen med forbedring og forskønnelse af området.
Har du ideer eller forslag l forbedringer er du velkommen l at kontakte os.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for

Vejlby Sogns Beboerforening
Ebba Jakobsen

Hanne Ladegaard Jensen

Ulla Jensen

Bøgeskovvej 37 A

Trelde Næsvej 178

Vejlby Kirkevej 12

Bent Anthonsen

Jørgen Aamand

Trelde Næsvej 155

Skullebjerg Allé 3

www.vejlbysogn.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent

E er den ordinære generalforsamling er der følgende program:

2. Bestyrelsens beretning

Nabohjælp

3. Regnskab
4. Fastsæ else af kon ngent
5. Valg l bestyrelsen

Kaﬀe og kage

På valg er:
I bestyrelsen: Ulla Jensen
Bent Anthonsen
Jørgen Aamand
Suppleant:

Bo trygt-forebyggelsesekspert Richard Andersen,
kommer med et oplæg om indbrudsforebyggelse og
Nabohjælp.

Poul Skovmark Jørgensen

Pause
BANKO
E er Generalforsamlingen har vi et lille bankospil med
ﬁne præmier for de fremmødte medlemmer.

Susanne Jochumsen
6. Valg af bilagskontrollant
Frede Hansen
Susanne Bjerrisgaard
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Vi har i denne periode arbejdet med:
Fulgt op på Cykels
Arbejdet i Fællesrådet
– et netværk af repræsentanter fra organisa oner i

Indkomne forslag skal være formanden – Ulla Jensen – i hænde skri ligt
senest den 18. november 2019.
Pris pr husstand er kun kr. 50,00 pr. år. Der kan indbetales på nedenstående giro nr. eller l kassereren ved generalforsamlingen. For at være
stemmebere get på generalforsamlingen skal indbetaling ske senest
den 25. november 2019 inden generalforsamlingens start.
Tilmelding ved indbetaling l giro: +73< +84365416<
Husk at påføre navn og adresse på giro indbetalingen

Vejlby sogn.
Planer om fælles hjemmeside—Minlandsby med fælles
kalender
Sørget for busskur ved Højto en
Fået lappet huller i Trelde Næsvej
Planlægger Juletræstænding sammen med Brugsen, FDF og
Kirke samt naboen l pladsen.

