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ORDINÆR GENERALFORSAMLING   

 

Afholdes onsdag d. 17. november 2021 kl. 19.00 

i SGF Fodbold’s klubhus (Neptunvej 17) 
 

 

Søften d. 21. oktober 2021 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse 
 

4. Bestyrelsens forslag 
 

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
 

6. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

9. Eventuelt 
 

 

Vedr. Punkt 4: 

 

Bestyrelsen fremsætter ingen forslag. 

 

Vedr. Punkt 5: 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3. 

november 2021. 

 

Vedr. Punkt 7: 

 

På valg til bestyrelsen er formand Mark Laigaard, næstformand Henning Lauritsen, kasserer 

Birgitte Johansen, sekretær Erik Møller samt bestyrelsessuppleanter Morten Thøgersen og Thomas 

Riis. 

 

Mark, Erik og Morten genopstiller ikke. Henning og Birgitte har indvilliget i, at tage ét år mere i 

bestyrelsen. 

 

Vedr. Punkt 8: 

På valg som revisor er Erling Schultz og Lars Dalentoft, samt revisorsuppleanter Leif Sørensen og 

Jan Toftdahl. 
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Praktisk information: 

 

Godkendt årsregnskab, budgetforslag for det kommende år, samt indkomne forslag til behandling 

på generalforsamlingen, kan ses på www.markogvang.dk senest d. 9. november 2021. 

 

Foreningen vil være vært for smørrebrød, øl/vand samt kaffe + kage til generalforsamlingen. 

 

Af hensyn til bespisning er en tilkendegivelse af deltagelse på generalforsamlingen påkrævet. 

 

Tilmelding skal ske til formand@markogvang.dk senest mandag d. 14. november 2021. 

 

 

 

OBS!! 
 

Samtlige grundejere opfordres til at møde op på generalforsamlingen for, at opnå mest mulig 

medbestemmelse omkring foreningens fremtidige aktiviteter. Eksempler herpå kunne være 

sociale arrangementer, rekreative områder, nye legepladsredskaber til de mindste mv. 

 

Efter kommunens overtagelse af vejene – inkl. vedligehold/drift heraf – i 2020 ser økonomien i 

grundejerforeningen rigtig solid ud med en egenkapital på ca. 190 tdk og et forventet fremtidigt 

årligt overskud på ca. 30 tdk. 

 

Det er bestyrelsen klare holdning at grundejerforeningen ikke skal være en bank med en stødt 

voksende opsparing, men opfordrer i stedet til, at de frie økonomiske midler investeres i tiltag der 

kan forbedre vores lokalområde og/eller aktiviteter der kan samle og styrke fællesskabet i 

foreningen. 

 

SÅ HAR DU ET GODT FORSLAG TIL HVAD NOGLE AF PENGENE KAN BENYTTES TIL 

SÅ ER DET NU DU SKAL PÅ BANEN  !! 

 

Derudover har bestyrelsen oprettet en lukket Facebook-gruppe for grundejere i Søndermarken og 

Præstevangen ved navn Grundejerforeningen Mark&Vang – Søften. Vi håber at I alle vil tilmelde 

jer gruppen hvori formålet er informationsdeling fra bestyrelsen samt medlemmerne imellem.  

 

Det er vigtigt at pointere at Facebook-gruppen ikke erstatter hjemmesiden men skal ses som et 

supplement. 

 

Vel mødt! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


