
GENERALFORSAMLING 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i 
Lyndby By- og Bådelaug 

Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30 
på Christianslund, Lyndbygade 22 

Dagsorden: 

1. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning ved formanden.

4. Godkendelse af regnskab for 2021

5. Godkendelse af budget for 2022.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Joan Hansen (modtager ikke genvalg) og Heidi 
Møller (modtager genvalg). 

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
Ingen er på valg i år.

9. Valg af revisorer
På valg er Helle Nørvang Jeppesen (modtager ikke genvalg). 

10.Fastlæggelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand. 

11.Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2022. Forslag skal 
sendes til info@lyndby.com

Møde- og stemmeret forudsætter at kontingentet for 2022 (200 
kr.) er indbetalt senest 14. marts. Betaling sker til foreningens 
konto Danske Bank, reg. nr. 9570 konto nr. 13272727 eller 
MobilePay 221112. (HUSK at anføre navn og din e-mailadresse, 
så vi kan kontakte dig)

Foreningen byder på kaffe og kage samt øl og vand. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen
Helene, Heidi, Joan, Bent, Jesper, Finn og Mikkel

info@lyndby.comwww.lyndby.com facebook.com/groups/339803696085803/

mailto:info@lyndby.com


GENERALFORSAMLING 2022

Forretningsorden for 
generalforsamling i Lyndby By og 

Bådelaug

Generalforsamlingen vælger dirigent ved simpelt flertal.

Vedr. mødeledelse:

• Dirigenten skal kontrollere, at generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt, at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne 
samt at evt. forslag er forenelige med vedtægterne. Ændringsforslag 
skal være skriftlige.

• Generalforsamlingen skal godkende dagsordenen, idet evt. forslag til 
ændringer heri behandles og afgøres ved mødets start.

• Dirigentens afgørelser kan ikke bringes til debat, men dirigenten kan 
afsættes ved simpel flertalsbeslutning. Forslag herom kræver at en 
ny kandidat stilles og vælges ved samme afstemning.

• Dirigenten godkender ved sin underskrift referatet af 
generalforsamlingen.

Vedr. afstemninger:

• Dirigenten udpeger to stemmetællere ved mødes start.

• Betalt kontingent for året giver ret til én stemme. Dirigenten 
tilrettelægger afstemninger, herunder rækkefølge af evt. 
ændringsforslag og afgør behov for skriftlige afstemninger.  Der kan 
stemmes pr. fuldmagt, dog maks. to fuldmagter pr fremmødt 
medlem.

• Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis stemmetallet 
står lige bortfalder forslaget.

• Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre blot et 
medlem forlanger skriftlig afstemning.

Vedr. valgbarhed:

• Ethvert medlem af foreningen er valgbar og kan opstille sig selv eller 
opstilles af et andet medlem. En stiller er ansvarlig for at den 
foreslåede kandidat er villig til at modtage valg.

• Vedr. valgprocedure: Alle opstillede kandidater er ligestillede og 
valgene foretages i én afstemning, der almindeligvis skal være 
skriftlig. Såfremt der ikke er flere kandidater end ledige poster skal 
dirigenten erklære valget for gyldigt. 
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