LYØ KØBMANDSFORENING
Lyø, den 20. februar 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING LØRDAG, DEN 23. MARTS 2019 KL. 11:00
PÅ DAMGAARDEN, LYØ

Tak fordi du har støttet Lyø Købmandsforening med dit medlemskab – vi håber du har lyst til at fortsætte.
Det er et stort arbejde at holde hjulene i gang, men det er også spændende.
Der er stadig gamle frysere og køleskabe i butikken, og den slags har det med pludselig at ”stå helt af” eller
kræve nye reservedele. Vi har derfor stadig brug for medlemmernes støtte.
Derfor beder vi medlemmerne om at indbetale 2019-kontingentet på 100,00 kr./pers. Gerne inden
generalforsamlingen, som i år holdes lørdag den 23. marts kl. 11:00 på Damgaarden på Lyø.
Man må gerne opfordre sine børn, svigerbørn, børnebørn, hunde og katte til at melde sig ind i Lyø Købmandsforening – vi kræver hverken NemID, pas eller kørekort som legitimation – kun 100,- kr.
Kontingentet kan indbetales til
Sparekassen Fyn-Sjælland, Reg.nr. 0828 - konto 343 7787

HUSK medlemsnr. Eller navn

Kontingentet kan også indbetales via MOBILE-PAY nr. 68213 - husk medlemsnummer - - eller kontant hos Ole Pedersen i Æghhuset
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til generalforsamlingen og at alle fortsat vil støtte godt
Om Lyø Købmandsgaard, både i det daglige og i ferierne. Anne Mette er en dygtig købmand og har et bredt
udvalg af dagligvarer – og hvad hun ikke har, det skaffer hun.
Tusind tak for jeres støtte.
Mange hilsner
Lyø Købmandsforening
Bestyrelsen

LYØ KØBMANDSFORENING
Lyø, den 20. februar 2019

GENERALFORSAMLING I LYØ KØBMANDSFORENING
PÅ DAMGAARDEN, LYØ DEN 23. MARTS 2019 KL. 11:00
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN:
a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
c. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
d. Fremlæggelse af budget for indeværende og det følgende år
e. Fastsættelse af årets kontingent (2020)
f. Behandling af indkomne forslag
Vedlagt: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Der er d.d. ikke indkommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hans Christian Rasmussen – modtager genvalg
Ulla Jeppesen - modtager genvalg
Suppleant Charlotte Flensted – modtager genvalg
Hanne Windeleff – modtager genvalg
h. Valg af revisor og suppleant
Bestyrelsen foreslår BDO-revision, Svendborg
Valg af revisorsuppleant; bestyrelsen foreslår Jane Isdal
i. Eventuelt

Bilag 1
Årsregnskab 2018 er vedhæftet til medlemmer med mailadresser.
Og vil være fremlagt i enkelte eksemplarer på generalforsamlingen,
fortrinsvis til medlemmer uden mailadresse, som derfor ikke har modtaget
regnskabet forud for generalforsamlingen
Bilag 2
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

