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februar 2018
Til medlemmerne
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der finder sted i Stengård Kirke, Multisalen
mandag den 19. marts 2018
Kl. 18.00: Der indledes med servering af tre stykker smørrebrød samt øl/sodavand (dørene åbnes 10 min. før)
Kl. 18:45: Generalforsamlingen begynder med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Fastsættelse af kontingent for kommende år
Indkomne forslag.
Valg
Eventuelt

Regnskab for 2017 kan inden
generalforsamlingen ses på
foreningens hjemmeside

Ad 5: Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den mandag 5. marts 2018, jfr. vedtægterne
Ad 6:

På valg er:
Formand Kristian Voigt
Bestyrelsesmedlem Jakob Alstrup
Bestyrelsesmedlem Alfred Qvistgaard
Revisor Peter Buron
Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant Johnny Kjærgaard

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
vakant
modtager genvalg

Foredrag efter generalforsamlingen
Vi har inviteret forfatter og hverdagsaktivist Signe Wenneberg til at komme og fortælle om værdiskabelse i huse
og haver. Signe Wenneberg har skrevet en lang række bøger om haven. Hun fortæller om de forskellige havetyper.
Ordensaktivisten med de skarpe kanter har det svært med Økoaktivisten med den rodede have - men der kan
være gode grunde til rode lidt i haven! Det er godt for fuglene, for insekterne og for mennesker. Ro og rod er godt.
Men. Hvis man vil lave andet end at slappe af i haven, hvad skal man så gøre? For at det også giver værdi, hvis man
en dag vil sælge. Her skal vi tale om drivhuse, belægninger og blomster. Signe kommer også ind på kompost, som
er en hjertesag og fortæller i to minutter om høns, som nogen elsker og andre hader, men engang var høns faste
beboere i enhver dansk have. Endelig taler vi om træer og biodiversitet.
Du er velkommen til at medbringe havebøger til signering - ellers tager Signe Wenneberg også en stak under
armen. Ligesom hun medbringer kompost, som vi kan kigge på.
Du kan finde Signe Wenneberg her: instagram.com/signewenneberg

Spisning
De medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen, skal tilmelde sig på Stengårdens Grundejerforenings e-mail:
formand@stgrf.dk senest lørdag den 10. marts 2018 med angivelse af, hvor mange der deltager. Man er selvfølgelig
velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden at være til stede ved spisningen, og da er tilmelding ikke nødvendig.
Kontingent bedes indbetalt senest lørdag den 10. marts 2018. Forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen er, at
kontingent er indbetalt rettidigt. Der kan ikke betales ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Stengårdens Grundejerforening

