
Hf. Søndervang 93 A 

Haveforeningen Søndervang er en af de ældste haveforeninger på Amager og etableret i april 1943. 
Der er 16

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling:
 

Søndag den 15
 med følgende

 
Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, stiles til formanden senest 
generalforsamlingens afholdelse. (
Efterfølgende udsendes den endelige dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkommende forslag: 

6. Budget 2018 

7. Valg ifølge vedtægternes § 11

a. Formand Peter Beck have 100 
b. Kasserer Jutta Haahr, have 12
c. Bestyrelsesmedlem, Thomas Sund 
d. Bestyrelsesmedlem Carit Zøllners, have 102 
e. Bestyrelsesmedlem Per Rützou, have 124
f. Bestyrelsesmedlem Vivian Kruse, have 105
g. Bestyrelsessuppleant Nicky Sonne
h. Revisor Jens Nøhr–for 2 år
i. Revisorsuppleant - for 1 år.
j. Vurderingsmand Jørgen Ø 
k. Vurderingskvinde Kristina 

 
8. Eventuelt 

9. Afslutning 

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Hver have har 2 stemmer. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt!
 

Vi håber at mange medlemmer møder op denne dag for
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Hf. Søndervang 93 A – 2770 Kastrup 

Haveforeningen Søndervang er en af de ældste haveforeninger på Amager og etableret i april 1943. 
Der er 165 haver, foreningshus, marketenderi og 

Søndervang d. 9. marts 2018
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling: 

15. april 2018 kl. 10:00 i Foreningshuset
med følgende foreløbige dagsorden: 

Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, stiles til formanden senest 
generalforsamlingens afholdelse. (Postkassen v/kontoret eller via mail til bestyrelsen)
Efterfølgende udsendes den endelige dagsorden 8 dage før generalforsamlingen.

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling  

 

 

Valg ifølge vedtægternes § 11. På valg er følgende: 

Formand Peter Beck have 100 – for 2 år (villig for genvalg) 
Kasserer Jutta Haahr, have 12 – for 1 år(villig for genvalg) 
Bestyrelsesmedlem, Thomas Sund – for 2 år(villig for genvalg) 

Carit Zøllners, have 102 – udtræder!(ny vælges 
Per Rützou, have 124 – for 2 år 
Vivian Kruse, have 105 – for 2 år(villig for genvalg)

Nicky Sonne–for 2 år(villig for genvalg) 
for 2 år(villig for genvalg) 
for 1 år. 

Jørgen Ø - for 2 år ønsker ikke genvalg! 
Kristina - for 2 år. 

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Hver have har 2 stemmer. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt! 

møder op denne dag for at gøre sin indflydelse gældende

 

Haveforeningen Søndervang er en af de ældste haveforeninger på Amager og etableret i april 1943. 
og bibliotek. Medlem af  

 
Søndervang d. 9. marts 2018 

kl. 10:00 i Foreningshuset 

Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, stiles til formanden senest 14 dage før 
Postkassen v/kontoret eller via mail til bestyrelsen) 

eneralforsamlingen. 

(ny vælges for 1 år.) 

(villig for genvalg) 

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Hver have har 2 stemmer.  

e sin indflydelse gældende. 


