
Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i OF-Kvistgaard. 
Søndag d. 16/8 2020 kl 11. 

Afholdes i Kvistgaard Idrætsanlæg 
Reerstrupvej 2A, 3490 Kvistgaard. 

 
Arrangementet erstatter den ordinære og ekstraordinære generalforsamling der 
tidligere var indkaldt til 14/3 2020, og blev aflyst grundet Corona.  
 
Grunden til at der indkaldes til såvel en ordinær som en ekstraordinær 
generalforsamling er, at kassereren har meddelt, at han fratræder i utide, pr. 14/ 3 
2020. Det betyder if. vedtægterne, at der skal afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling. Da fratrædelsen er sammenfaldende med den ordinære 
generalforsamling, afholdes de begge samtidig. 
 
Vedtægternes § 21-3: Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens 
medlemmer, der er påført overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til 
foreningen. Hver parcel har en stemme, der ikke kan overdrages og der kan ikke 
stemmes med fuldmagt. Derudover har formandskabet møderet og taleret. 
 
Bilag: Der gælder samme dagsorden (næste side) og dermed bilag for denne 
indkaldelse, som for den tidligere udsendte. Bilag vedhæftes derfor ikke. 
 
  



Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. Er udsendt skriftligt. Spørgsmål til beretningen. 
4. Godkendelse af årsregnskab. 
5. Gennemgang af budget. 
6. Orientering om verserende sag ”den gamle sti”. 
7. Indkommende forslag: 
1. Forslag om retningslinjer for Facebook-gruppen. Sofie B 4 
2. Forslag til etablering af frugtplantage. Anne B18. 
3. Forslag til ændring af bebyggelsens udformning. Jette. B 4. 
4. Forslag til ændring af størrelsen på drivhus. Tim B 79 
5. Forslag om brugerbetalt vandforbrug. A 39 
6. Forslag til afstemning på kongressen om brugsretten af ”den gamle sti” a) 
eller b) Leif A23 
7. Forslag til afstemning på kongressen om ændring af vedtægterne §21-3 om 
møderet, taleret og stemmeret. Leif A23 
8. Forslag om ændring af § 21-11 i Omegnens Haveforenings vedtægter. Til 
afstemning på kongressen. Bestyrelsen. 
9. OF´s Hovedbestyrelses forslag til vedtægtsændringer, til afstemning på 
kongressen. 
8. Valg af bestyrelse. 
- Formand 2 år. Elisabeth C 6 genopstiller 
- Bestyrelsesmedlem 2 år. 
- Bestyrelsesmedlem 1 år. Lars B25 genopstiller. 
- Bestyrelsesmedlem 1 år. Med ekstraordinært valg af kasserer for 1 år. 
- 1. suppleant 2 år. 
- 2. suppleant 1 år. 
- Bilagskontrollant 1 år. 
- Suppleant for bilagskontrollant 1 år. 
9. Valg af kongresdelegerede. 5 bestyrelsesmedlemmer samt 6 medlemmer. 
10.Eventuelt. 
 


