
Alrø Lokalråd 
Generalforsamlingen afvikles iht. vedtægter-

nes §3  
tirsdag den 23. februar kl. 21.00. 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Rådets beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til rådet. 1 for 2 år. 
6. Valg af suppleanter. 2 for 1 år. 
7. Valg af revisorer. 2 for 2 år. 
8. Eventuelt. 
 
 
Forslag til vedtagelse skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Andre forslag, til videresendelse til kommunen, 
kan fremsættes under eventuelt. 
 
 
 
 
På rådets vegne 
Jørgen 
 
Jensen-lave@live.dk 
 
 



Alrø Forsamlingshus 

- indkalder hermed til generalforsamling i Alrø 
Forsamlingshus tirsdag den 23. februar 2016 kl. 
19.00. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning, det reviderede regnskab   
    udleveres.  
4. Valg til bestyrelsen:  
    Suppleant. 
    Valg af revisor. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Eventuelt. 
 
 
APROPOS PUNKT 6, KONTINGENT så husk, 
at du slipper for at have et bestyrelsesmedlem 
rendende for at opkræve kontingent, hvis du in-
den 1. februar indbetaler til netbank reg.nr.:7250 
- konto nr. 1381049. Kontingentet er 75 kr. pr. 
person. Indbetaling af 150 kr. dækker en hel hus-
stand, uanset hvor mange I er i husstanden. 
 

Alrø Borger– og Idrætsforening  
- afholder generalforsamling i Forsamlingshuset 
tirsdag den 23. februar 2016 kl. 20.00 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.  
 
1. Valg af ordstyrer. 
2. Formand aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 

valg af suppleant og revisor 
6. Fastsættelse af medlemskontingent for næ-

ste år. 
7. Eventuelt 
 
Eventuelle indkomne forslag bedes indleveret 
til Jan Clemmensen senest 7 dage før general-
forsamlingen. 
 
Inden generalforsamlingen kommer bestyrelses 
medlemmer rundt på øen og opkræver kontin-
gent. Kontingentet er pt. 100 kr. pr husstand el-
ler 40 kr./voksen og 10 kr./børn. Det er muligt 
at indsætte beløbet på konto i Nordea: reg. nr. 
1944 - kontonr.0246-120-218 


