
 

Indkaldelse til 

Generalforsamling 
i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land 

Onsdag den 29. juni klokken 18.00 

 

Den tidligere fremsendte indkaldelse til ordinær generalforsamling 12. juni 2022, bortfalder. 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lambert 

2. Formandens beretning for året siden sidste ordinære generalforsamling aflægges til 

godkendelse 

3. Foreningens faste udvalg orienterer hver om arbejdet i det forløbne år 

4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år 

Regnskabet under revision er vedlagt, og fremlægges revideret på generalforsamlingen 

5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal 

Budgettet er vedlagt for 2022 og forelægges for 2023 på generalforsamlingen.  

Foreningen har aktuelt 601 medlemmer. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår en kontingent forøgelse på 25 kr. til en fastsættelse på kr. 275,- årligt 

7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse 

Fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen, kan ske til formand Anders Holst 

på mail andersholst1974@gmail.com, senest 15. juni.  
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8. Valg af formand 

På valg er: 

Anders Holst (genopstiller) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg for en 2-årig periode er 

Anne Bornøe (genopstiller) 

Mette Qvist (indtrådt som suppleant, opstiller) 

Arne Jørgensen (indtrådt som suppleant, opstiller) 

Willy Dahl (genopstiller) 

Erik Pedersen (genopstiller ikke) 

Lene Hjort (genopstiller) 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

På valg er: 

Majken Nevermann (genopstiller ikke) 

Sune Asrild (genopstiller) 

12. Eventuelt 

 

FORSLAG FRA MEDLEMMER 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt via e-mail 

(andersholst1974@gmail.com) være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 

afholdelse – altså 15. juni. Forslag udsendes herefter af bestyrelsen, bilagt eventuelle kommentarer, senest 

8 dage før generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne. Medlemmer der ikke har oplyst mailadresse til 

foreningen, kan gøre det til rvbl@outlook.dk. Forslag offentliggøres også på hjemmesiden med samme frist. 

 

VEDLAGT DENNE INDKALDELSE 

Regnskab under revision, med budget for 2022. Det vedlagte regnskab forventes revideret og forelagt på 

generalforsamlingen sammen med budget 2022-2023 

Protokol fra ordinær generalforsamling afholdt 6. august 2021 

Protokol fra ekstra-ordinær generalforsamling afholdt 27. august 2021 
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