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Foreningen   

Nysted Vandtaarn Den 2022-04-03 

 

Foreningen Nysted Vandtaarn  

v/ Formand Troels Jørgensen – Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge (Fil: Gen-2022-Dagsorden) 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

• Herunder orientering om status for projekteringen af den ”Unikke instal-

lation” og planerne for udførelse af projektet 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår kr. 100 pr. år. 

5. Indkomne forslag herunder planer for det kommende år.  

• Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægtens § 7. Valg 

• Eksisterende ordlyd 

1. Der vælges 3 – 7 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. 

Første gang vælges 3 for et år (afgøres ved lodtrækning). 

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kas-

serer, dog således at formand og kasserer ikke er på valg det 

samme år.  

• Forslag til ny formulering 

1. Der vælges 3 – 7 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.  

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kas-

serer, dog således at formand og næstformand ikke er på valg 

det samme år.  

• Forslag fra medlemmer. 

6. Valg af 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

• Troels Jørgensen er på valg og modtager genvalg 

• Helle Levisen er på valg og modtager genvalg 

• Jens Andreasen er på valg og modtager genvalg 

• Kurt Kristensen udtræder af bestyrelsen 

• Valg af bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode 

• Valg af suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode.  

 

7. Valg af 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant 

• Bilagskontrollant Anne Svendsen modtager genvalg 

• Bilagskontrollantsuppleant Christa Jensen modtager genvalg 

8. Eventuelt 
 

 

Dagsorden ved årets ordinære generalforsamling, 

Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 i  

Stoppestedet, Jernbanegade 24 i Nysted 
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Efter generalforsamlingen vil Bent L. Petersen berette  

om sin tid i Siriuspatruljen i Grønland. 

 

Aftenen afsluttes med oste- og pølsebord og lidt mundgodt til ganen. 

 

Af hensyn til fortæringen, anmoder vi om tilmelding senest d. 16. april 2022 til Elsa Kock 

på e-mail: elsa.kock@hotmail.com eller telefon 2250 7726. 

 

Med venlige hilsner og på bestyrelsens vegne  

 

 

 

Troels Jørgensen 

mailto:elsa.kock@hotmail.com

