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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021  

Tid: onsdag d. 26. maj 2021   
Kl.: 19,00 
Sted: Beboerhuset, Egekrattet 20, 6705 Esbjerg Ø 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen indstiller Peder H. Pedersen 

Konstatering af rettidig indkaldelse af Generalforsamlingen 

Talere og taletid: 

Talerne får ordet i den rækkefølge de indtegnes hos dirigenten 

Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, 

ligesom dirigenten kan tillade en kort svar replik 

Taletiden for den enkelte udgør 3 minutter for første og 2 minutter for efterfølgende 

indlæg 

Dirigenten eller medlemmer kan stille forsalg om, at debatten afsluttes straks eller efter de 

indtegnede talere har haft ordet 

Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderlig få ordet 

2. Valg af stemmetællere og referent: 

Bestyrelsen indstiller: Poul-Erik Hansen 

3. Bestyrelsens beretning: 
Ved formand Christian Spangsberg 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor: 
v. kasserer Kristian Børsting 
Regnskabsåret følger kalenderåret i henhold til vedtægternes § 11 stk. 1 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent: 
v. kasserer Kristian Børsting 

6. Behandling af indkomne forslag: 

• Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest d. 17. maj 2021, på adressen Nørregårdsparken 75, 6705 Esbjerg Ø, 
eller fremsendt på mail: Christian.spangsberg@hotmail.com  – vedtægternes § 5 
stk. 4, er der dispenseret fra i henhold til Covid restriktionerne. 

• Bestyrelsen stiller forslag til aflønning af bestyrelsen 

• Forslaget om aflønning af bestyrelsen, blev vedtaget på Generalforsamlingen d. 01. 
juli 2020  

• Honorer:  
Til formanden kr. 5.000 pr år 
Til næstformanden kr. 3.500 pr år 
Til den vedligeholdes ansvarlige kr. 3.500 pr år 
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Til kassereren kr. 3.500 pr år 
Til bestyrelsesmedlemmer kr. 2.000 pr år 
Afregning for kørsel, til statens højeste takst 
 

• Generalforsamlingen tager stilling til ændring af vedtægternes § 7 stk. 3 

• Stk.3: Valg af bestyrelse mm. Fremgår af § 5, stk. 6 

• I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg 

• I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg 

• Bestyrelseshvervet er ulønnet 
      7. Valg af bestyrelse, på valg er: 

Christian Spangsberg, er villig til at modtage genvalg, for to år 
Poul-Erik Hansen, er villig til at modtage genvalg, for to år  

8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter: 
1. Susanne Clavsen, er på valg 
2. Frantz Damgaard, er på valg 

9. Valg af 1 revisor i ulige år: 
Flemming Poulsen, er på valg 

10.  Valg af 2 revisor suppleanter: 
Nicki Holmgaard og Heidi Schultz er på valg 

11.  Eventuel nedsættelse af udvalg: 
12.  Eventuelt:  

 
Der vil blive serveret en øl eller sodavand, under mødet 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen      
 
Indkaldelsen er opslået på hjemmesiden:  
www.nørregårdsparken.dk  

 

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN: 
Af hensyn til overholdelsen af Covid møderestriktionerne, bedes du tilmelde dig 

Generalforsamlingen, senest d. 25. maj 2021, til formand Christian Spangsberg på tlf: 28 35 94 59 

eller helst på mail: Christian.spangsberg@hotmail.com  
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