
Indehaver & Ejendomsmægler,
home Hasseris, Vejgaard, Nørresundby,
Østerbro, Ejerlejlighedsbutikken, Skive 

& Blokhus/Løkken

Jeppe Egelund Straarup 

Kærby Grundejerforening
Sammen er vi stærkere

Indbydelse til

med efterfølgende ølsmagning

Generalforsamling

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00

i Kærbyskolens aula

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til selve generalforsamlingen, men deltagelse 
i den efterfølgende ølsmagning kræver bindende tilmelding senest den 16. marts 
på mail formanden@kærby-grundejerforening.dk. SMS til tlf. 41 28 03 23 eller ved 
at aflevere tilmeldingssnippen.

Denne meddelelse er sponsoreret af

Her vil vi 
Bo trygt!

Hos home støtter vi 
op om godt naboskab 
og ønsker jer en god 
generalforsamling!



Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
3a.   Fremlæggelse af revideret regnskab fra Fundatsbestyrelsen
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) samt 2 suppleanter (1 år)
 På valg er Bestyrelsesmedlemmerne Benny Falk (genopstiller), Bastian 
 Bæk (genopstiller) og Birthe Marie Nørgaard (genopstiller ikke).
6. Valg af medlemmer til fundatsbestyrelsen:
 1 bestyrelsesmedlem (2 år) og 2 suppleanter (1 år)  
 På valg er Bestyrelsesmedlem Michael Hjorth (genopstiller)
7. Valg af revisor (2 år). På valg er Revisor Normann Jensen (genopstiller)
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
9. Fastsættelse af bidrag til fundats for det kommende år
10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen – dvs. den 19. marts 2020.

Fundats for Kærby Grundejerforenings jubilæumsfond

Kærby Grundejerforening er talerør til Aalborg kommune –  

støtter børn og unges aktiviteter i Kærby – afholder Sct. Hans fest på K.I.F

André Paasch  •  Formand  •  formanden@kærby-grundejerforening.dk  •  tlf. 41280323

Thomas Skou Jacobsen   •   Formand   •   tja@beierholm.dk   •   tlf. 51602490

Fondens formål er at støtte trivselsmæssige aktiviteter blandt børn og unge i 
Kærby, f.eks. spejder- og idrætsarbejde samt andre upolitiske ungdomsaktiviteter.

Ansøgninger sendes til Thomas Skou Jacobsen senest d. 1. maj. Af ansøgningen skal 
fremgå på hvis vegne man søger, hvad formålet er, hvad udgiften er og hvor mange 
børn/unge aktiviteten kommer til gavn. Evt. støtte vil blive udbetalt senest d. 20. maj. 
Ansøgninger modtages med stor velvilje til ungdomsarbejdet i Kærby. 

Kære beboere i Kærby

Vi har brug for jer som medlemmer af Kærby Grundejerforening.

 BLIV MEDLEM 
og støt op omkring foreningens virke

Kontingent for 2020 – kr. 60,-

Betaling af kontingent for 2020 kan ske enten som:                                                  

Bankoverførelse til reg.nr. 7443, konto nr. 1205579

Mobilepay til 73589, Kærby Grundejerforening

eller ved at aflevere en kuvert i postkassen hos foreningens 

kasserer Kim Pors, Sønder Allé 19.

 Husk at anføre adresse, så vi kan se hvem der har betalt.

Besøg vores hjemmeside: 
kærby-grundejerforening.dk

Tilmelding til ølsmagning ifm. med Grundejerforeningens generalforsamling:

Navn________________________________________   Antal personer_____

Adresse_____________________________________

Afleveres senest den. 16. marts 2020 hos André Paasch, Sønder Allé 50

Kærby Grundejerforening
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