Hornsyld - Bjerre – Stenderup – Venstrevælgerforening
________________________________________________________________________________

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE 2020
Hornsyld-Bjerre-Stenderup Venstrevælgerforening afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 5. februar kl. 19.00 på Stenderup Skole. Indgang v. musiklokale/gymnastiksal.
Program:
• Foredrag med den nye købmand i Stenderup
• Opstillingsmøde til kommunalvalget
• Ordinær Generalforsamling
Foredrag med den nye købmand i Stenderup
Brian Hedegaard vil fortælle, hvordan det har været at starte en ny Købmandsbutik i Stenderup.
Da DagliBrugsen i Stenderup måtte lukke i starten af 2019 valgte byens borgere at tage
udfordringen op og arbejde for at etablere en købmandsbutik under andre økonomiske
forudsætninger, end de der var gældende i Coop. Brian bød sig til som ny købmand og har siden
åbningen i august arbejdet intensivt med at udvikle forretningen. Opstarten er gået over al
forventning, og Brian vil fortælle, hvordan samspillet med borgerne betyder alt, og han vil give sine
tanker omkring udvikling i fremtiden.
Dagsorden Opstillingsmøde
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Kandidatpræsentationer
4. Valg af kandidat
Dagsorden Generalforsamling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Beretning og drøftelse af organisationens forhold.
Regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende år.
Valg af formand.
Rasmus Ole Hansen modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
På valg er Lene Tingleff, Svend Stabell og Chr. Mortensen.
De modtager alle genvalg.
På valg i 2021 er Torben Sørensen, Hanne Sørensen og Søren Sørensen.
Valg af to revisorer og to suppleanter.
Politisk indlæg og debat ved vores folkevalgte repræsentanter.
Evt.

Stemmeret til alle der har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen. Kontingentet
udgør i år 295 kr. pr. medlem.
Indbetaling af kontingent kan ske ved bankoverførsel på kontonummer 7160-1441992.
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NB: HUSK at påføre navneoplysninger i forbindelse med indbetalingen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31.
januar.
Foreningen vil være vært ved øl, vand, kaffe og wienerbrød.

Er der spørgsmål til kontingent og indbetaling i øvrigt, kan der rettes henvendelse til formanden.
Vi glæder os til at se dig til Generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Hornsyld, Bjerre, Stenderup Venstrevælgerforening
V/ formand Rasmus Ole Hansen
E-mail: rasmusohansen@hotmail.com
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