FORMAND: JØRN ARNE NIELSENS,THESEUS ALLÈ 3A, 2650 HVIDOVRE
mobil +45 42 54 65 60 - Mail: janielsen@dlgmail.dk
SEKRETÆR: BENNY ANDERSEN, GRØNNINGEN 5, 4930 MARIBO
 +45 54 78 14 31 mobil +45 20 23 14 31.– mail: beanmaribo@gmail.com

Til anpartshavere i
Bangs Have Selskabet af 1911 ApS.
Indbydelsen udsendes via e-mail til de af selskabet kendte mail-adresser,
samt offentligøres på selskabets hjemmeside - se nedenfor og Facebookside.

TIL ANPARTSHAVERNE
TIRSDAG DEN 26.april 2022 - KL. 18.00
i Bangs Have Pavillonen, Bangs Have Vej 23, 4930 Maribo.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår advokat John Sørensen valgt.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsrapport og status til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
i henhold til det godkendte regnskab.
Indkomne forslag: Jf. §8 skulle forslag til behandling have været
selskabet i hænde den 28. februar 2022
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Ole Vandrup, Randi Heiberg og Marian Christensen.
Ole Vandrup og Randi Heiberg modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Bestyrelsen foreslår herefter Kirsten Sejer Larsen nyvalgt til
bestyrelsen.
Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten Elbæk som intern revisor
Eventuelst

Under generalforsamlingen serveres øl eller vand. Efter generalforsamlingen
serveres en middag med vine ad libitum og kaffe, som af anpartshaverne betales
med kr. 300,00. Betaling helst via MobilePay eller kontant ved ankomst.
Det er en forudsætning for deltagelse i middagen, at man tilmelder sig til
restauranten på mail: bangshave@bangshave.dk senest onsdag den 20. april
2022 - kl. 12.00.
Tilmeldingen er først gældende, når restaurenten har givet dig en svarmail.
Maribo den 24. marts 2022.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jørn Arne Nielsen
Selskabets hjemmeside er www.bhs1911aps.dk og
e-mailadresse er : bhs1911aps@gmail.com
Facebook: Bangs Have Selskabet af 1911 Aps

Husk at selskabets faste møder er placeret således:
- Generalforsamling hvert år (normalt) den 3. tirsdag i april.
– Anpartshavermøde/efterårsmøde hvert år den 1. tirsdag i november.

HUSK at give selskabet meddelelse om ny adresse eller ændringer af betydning for, at du kan modtage
indkaldelser m. v. fra selskabet.
Vær endvidere venlig at meddele din evt. mailadresse til selskabets e-mail: bhs1911aps@gmail.com

Herved indkaldes til selskabets ordinære generalforsamling

