
 
 

Hedehusene 10. september 2016 

 

H. F. Brandhøj Brandhøjvej 100 – 2640 Hedehusene 

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H/F Brandhøj 

Søndag den 2. oktober 2016 kl. 10.00 (dørene åbnes 09:30) 

 
I henhold til vedtægternes § 10, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Som det givetvis er de 
fleste medlemmer bekendt har Formand Arne Benche valgt at trække sig tilbage som formand.  

Uden relation hertil, har bestyrelsesmedlem Lotte Nielsen, valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem, da 
tidsforbruget med bestyrelsesarbejdet overstiger det formodede (oprindeligt havde Lotte meldt sig som 
suppleant). 

Lau (have 212) står overfor et snarligt salg af haven, så derfor må det antages at bestyrelsen herefter ikke længere 
er fuldtallig. 

Bestyrelsen vurderer at foreningen ikke skal gå vinteren i møde uden afklaring.  

Der skal derfor vælges en ny formand. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling vælger Tasha Hoppe (have 
213) som formand, skal der vælges en kasserer.  

Alle valg på den ekstraordinære generalforsamling er midlertidige indtil ordinær Generalforsamling marts/april 
2017. 

Sted: 

Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371 - 2640 Hedehusene 

Taleret, stemmeret og valgbarhed:  

Taleret, stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. Bestyrelsen modtager 
fredag den 30. september 2016 en saldoliste fra Foreningsadministrationen i Kolonihaveforbundet udvisende 
eventuelle restanter. 
 
Alle valgbare medlemmer kan meddele deres kandidatur på den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart 
inden og i f m afvikling af valghandlingen. Såfremt interesserede medlemmer er fraværende på dagen, kan man 
meddele sit kandidatur skriftligt til bestyrelsen, eller andet medlem af foreningen. 
 
Hver have har 2 stemmer, uanset om der er knyttet et eller to medlemmer til haven. 
 
I tilfælde af fravær kan et medlem give møde ved en befuldmægtiget, der kan afgive stemme på medlemmets 
vegne. Der skal afleveres skriftlig fuldmagt. En befuldmægtiget kan højst repræsentere 2 havelodder.  
 
Forplejning:  
Der serveres kaffe, te og en småkage. Der er mulighed for at købe sodavand. Den ekstraordinære 
generalforsamling er alkoholfri. 

Kasser og medlemmer til bestyrelsen: 

Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at opstille 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af formand; bestyrelsen indstiller Tasha Hoppe – Have 213 
4. Valg af kasserer 
5. Valg af bestyrelsesmedlem (mer); suppleringsvalg 

 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


