
AH Søndergården 
Bachersmindevej 5A 
2791 Dragør 
www.ah-soendergaarden.dk  Dragør den 18. marts 2019 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Mandag den 29. april 2019 kl. 18.00 
i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
3. Bestyrelsens skriftlige beretning – vedlagt. 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2018 – vedlagt. 
5. Indkomne forslag: 

5.1 Fra bestyrelsen – vedlagt. 
5.2 Fra medlemmer 

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2019 - vedlagt. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

7.1. Valg af formand for en 2 årig periode: Marianne Jungsted - genopstiller ikke 
7.2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: 

Bestyrelsesmedlem Nicklas Kjærsvold - genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Mette Nicolaisen - genopstiller ikke 
Bestyrelsesmedlem Henrik Langemark (valgt for 1 årig periode i 2018) - 
genopstiller 

Valg af (max) 3 suppleanter for en 1-årig periode: 
Adi Norsell - genopstiller 
Janusz Jensen - genopstiller 
Søren Adamsen -   

         7.3 Valg af 1 intern revisor for 2 årig periode 
 Kenneth Christensen - genopstiller 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad. pkt 5.1 
Bestyrelsen henstiller til, at forslagsstilleren er til stede på generalforsamlingen eller er repræsenteret ved 
fuldmagt. Indkomne forslag skal afleveres skriftligt senest 11. april 2019 kl. 12. Forslag kan afleveres i 
bestyrelsens postkasse ved foreningshuset eller til formand Marianne Jungsted – på adressen Fyrrestien 10 
eller sendes på mail til marianne@ah-soendergaarden.dk med Cc sekretær Mette Nicolaisen mette@ah-
soendergaarden.dk. 
De indkomne forslag vil efter den 13.-17. april kunne ses i udhængsskabet ved foreningshuset samt på 
hjemmesiden www.ah-soendergaarden.dk. De indkomne forslag bliver endvidere kopieret og lagt hos 
købmanden.  
 
Ad. pkt. 7 
Bestyrelsen består af en gruppe frivillige medlemmer med et fælles ønske om at yde en indsats til foreningens 
bedste. Vi afholder bestyrelsesmøde en gang om måneden året rundt, dog ferie juli og december måned. 
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. 
 
Har du mod på at være med i en bestyrelsesperiode, og kan du modtage e-mail, så opfordres du hermed til at 
stille op og være med til at tage positivt medansvar i foreningens bestyrelses arbejde. 

 
Venlig hilsen 

p.b.v. formand Marianne Jungsted 
 
NB. Alle beboere anmodes om at møde i god tid og gerne kl. 17.30, da registrering af deltagere skal 
være afsluttet inden generalforsamlingens start kl. 18.00, hvorefter dørene lukkes. Såfremt man 
fremmøder senere, mister man sin stemmeberettigelse. 


