
Stiftende generalforsamling 
Lørdag, den 16. februar 2013 på Lyø 

Vi mødes på Damgaarden kl. 11:00 
 

Bank:  Sparekassen Faaborg, foreningskonto Reg.nr. 0828  -  828-000 343 77 87 til kontingentbetaling 

Lyø, den 10. febr.2013 

FORSLAG TIL VEDTÆGTER TIL GODKENDELSE PÅ DEN STIFTENDE 

GENERALFORSAMLING LØRDAG, DEN 16. FEBRUAR 2013 

Kære alle som er interesseret i vores arbejde med at stifte Lyø Købmandsforening med henblik på 
at erhverve ejendommen Lyø Bygade 13, Lyø for at bevare muligheden for at have en  
Velfungerende dagligvarebutik på Lyø også i fremtiden. 
 
Vi er nu klar med et forslag til vedtægter for vores kommende forening.  Vedlagt denne skrivelse. 
 
DAGSORDEN for den stiftende generalforsamling er som følger: 
 

1.   Valg af dirigent – forslag:  Karsten Møllegaard, Møllegaarden 
2.   Valg af referent: forslag: Hans Chr. Rasmussen, Nordenshuset 
3.   Gennemgang af det fremsendte vedtægtsforslag. Evt. ændringer kan foretages på   

  generalforsamlingen 
4.   Beslutning om foreningens stiftelse med vedtagelse af det gennemgåede vedtægtsforslag 
5.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
6.   Valg af revisor og revisorsuppleant 
7.   Fastsættelse af kontingent 
8.   Eventuelt 

  
I vedtægternes §4 Afsnittet om stemmeret på generalforsamlingen, er vi i tvivl om det skal være 
den i vedtægterne nævnte tekst, eller ordlyden skal være: 
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset hvor mange andelsbeviser 
medlemmet måtte eje. Èn stemme pr. medlem. 
Det kan besluttes på generalforsamlingen. 
 
Der skal vælges  5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter 
Arbejdsgruppens forslag til bestyrelse og suppleanter: Ulla Jeppesen, Birgit Madsen, Hanne  
Windeleff, Charlotte Flensted,  Tove Petersen, Viggo Hansen, Ole Pedersen. Vi har et par forslag 
mere, men har ikke fået endeligt ja fra dem endnu. 
 
Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant 
Arbejdsgruppens forslag til revisor og revisorsuppleant: 
Hans Christian Rasmussen, Anders Bøgebjerg 
 
Vi vil blive meget glade, hvis sommerhusejere eller andre vil stille op til bestyrelsen, idet vi i 
vedtægterne skriver at mindst 3 i bestyrelsen skal vælges blandt de fastboende på Lyø. 
 
Arbejdsgruppens forslag til foreningskontingent:  100,00 kr./år 
Hvis I eventuelt har en mail-adresse, som vi må sende fremtidige henvendelser til, vil vi være 
Taknemlige for om I lige sender mail-adressen til: 
 
faldmosenlyoe@mail.dk  
 
Mange hilsner – og vi håber vi ses på lørdag på Damgaarden kl. 11:00 
Ulla, Hanne, Birgit, Charlotte og Tove 
 

mailto:faldmosenlyoe@mail.dk

