
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vorupør Borgerforening 

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling 

       
  Fredag den 28. maj 2021 kl. 19.00   

 

Generalforsamlingen afholdes på Skolen, Vesterhavsgade 13, Vorupør med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 3 stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Evt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år (Knud Funch ønsker ikke 

genvalg, Dorrit Falk ønsker genvalg) og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da Knud Jessen er udtrådt af 

bestyrelsen. 

Valg af suppleanter: 2 suppleanter 

Valg af revisor: 1 revisor  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 

20. maj, og forslagene skal være ledsaget af skriftlig udførlig motivering. Følgende forslag er 

indkommet: 

Allan Munk ønsker Borgerforeningens vedtægter ændret således, at sammensætningen i 

bestyrelsen har et minimum af 50 % af fastboende, så længe dette er muligt. Dette forslag er til at 

sikre byens fastboendes ønsker og behov bliver hørt.  

”§ 4 BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Medlemmerne 

vælges af den årlige generalforsamling for 3 år ad gangen, således at der aldrig skiftes mere end 2 

medlemmer samtidig.” 

Ændres til: 

§ 4 BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf det tilstræbes, de 3 medlemmer er 

bosat i byen, samt 2 suppleanter. Medlemmerne vælges af den årlige generalforsamling for 3 år ad 

gangen, således at der aldrig skiftes mere end 2 medlemmer samtidig. 

Efter den ordinære generalforsamling er der indlæg fra undergrupperne i Borgerforeningen: 

Kræmmermarked/Birgitte Bruun og Stilauget/Marianne Kaas. 



Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen, så kontakt formand Mette Nysted på tlf. 6133 8440 

og hør mere om bestyrelsens arbejde. 

Borgerforeningen byder på smørrebrød og øl/vand, og af hensyn til traktementet og corona 

situationen er der tilmelding til arrangementet. Tilmelding foretages senest:  

mandag den 24. maj 

til Dorrit Falk, gerne på sms: tlf. 2644 5107 eller mail: dorritfalk@hotmail.com. Husk at oplyse 

deltager antal. 

Vi håber at se dig/jer den 28. maj. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Vorupør Borgerforening 

mailto:dorritfalk@hotmail.com

