Indkaldelse til Ordinær generalforsamling
for Bælum Butikshus ApS
Torsdag d. 6. april 2017 kl. 17:30 i Bælum Hallen
I år indledes generalforsamlingen med spisning.
Menu: Gule Ærter
Kl: 17:30
Dørene åbner til indskrivning
Kl: 18:00-19:00 Spisning
Kl: 19:00
Generalforsamlingen starter

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapporten med revisorpåtegning og årsberetning samt godkendelse af
rapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Fremlæggelse af budget 2017
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, der skal vælges 3 og på valg er:
a. Bente Søgaard – modtager genvalg
b. Søren Sømod Flou – modtager genvalg
c. Mie Bunde Larsen – modtager genvalg
7. Valg af suppleant, der skal vælges 1 og på valg er:
a. Kasper Jensen – modtager genvalg
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Tilmelding:
Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har tilmeldt
sig ved at fremsende mail til info@baelum-butikshus.dk med navn og antal deltagere, eller skrevet sig på
listen hos købmanden. Sidste frist for tilmeldingen er lørdag d. 1. april 2017. Er man gift eller samboende
med anpartshaver er man velkommen til at deltage begge. Antal bedes påført tilmeldingen.
Stemmeret og fuldmagt:
På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,00 én stemme. Ingen anpartshaver kan dog
for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 200 stemmer. Stemmeret kan udøves i
henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. På
www.baelum-butikshus.dk kan der downloades en skabelon til fuldmagt. Denne medbringes i udfyldt og
underskrevet stand til generalforsamlingen.

Forslag:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen på info@baelum-butikshus.dk.
Kandidater:
Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelse, skal fremsende sit kandidatur
til bestyrelsen på info@baelum-butikshus.dk, senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit
navn, adresse og beskæftigelse. Herefter vil de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for
generalforsamlingen blive præsenteret på Bælum Butikshus´s hjemmeside www.baelum-butikshus.dk.
Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter
bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
På www.baelum-butikshus.dk kan indkaldelsen, gældende vedtægter, indkommende forslag, samt stillede
kandidater til bestyrelsen ses inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Bælum Butikshus ApS

