Gærupvej 20, Korinth
DK-5600 Faaborg
Tlf. + 45 62 65 20 20
+ 45 21 64 11 65
E-mail: formand@als-fynbroen.dk
www.als-fynbroen.dk
Faaborg, den 15-02-2016

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.15 og borgermøde kl. 20.00
Sted: Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, 5600 Faaborg
Adgang forudsætter, at man ikke er i kontingentrestance i henhold til vedtægterne.
Se: http://als-fynbroen.dk/foreningen/vedtægter.html

Generalforsamling kl. 19.15
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
4. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår (2017)
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår fremsendte forslag til vedtægtsændringer vedtaget.
I henhold til vedtægterne kræver dette et fremmøde af mindst 2/3 del af samtlige medlemmer og at
2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Medlemstallet pr. 31. marts vil blive oplyst. Kvalificeret
flertal skønnes at være over 550 medlemmer. Hvis fremmødet er mindre end 2/3 af medlemstallet
bortfalder forslaget og henvises til behandling på den efterfølgende ekstraordinære
generalforsamling.
Øvrige indkomne forslag
6. Valg af formand
Ingen valg i år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Glenn Dierking, modtager genvalg
Erling Lundsgaard, modtager genvalg
Henrik Juul Nielsen, modtager genvalg
Ove Engstrøm, modtager genvalg
Rikke Bech Skougaard er ikke på valg, men har meddelt, at hun på grund af arbejde er nød til
at træde ud. Ny skal vælges
8. Valg af bestyrelsessuppleant
Evita Rosdahl, Ringe er ikke på valg, men har meddelt, at hun ikke kan være til rådighed,
hvorfor der skal vælge en ny suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant – ingen valg
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal senest være modtaget hos formanden den 17. marts 2016.
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Kaffe/te, vand/øl, brød kan købes på egen regning.

Borgermøde kl. 20.00
Koncernchef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Christian Tønnesen orienterer om trafikanalysens omfang og
tidsplan.
Ingeniør Erik Yding Andersen, COWI A/S vil berette om perspektiverne for en bro contra en tunnelløsning.
Med venlig hilsen
Foreningen Als-Fyn Broen
Mogens K. Nielsen, formand
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