
Indkaldelse 
til Generalforsamling
Randbøldal Borgerforening  
Dato: 23. februar 2023
Tid: 19:30

Dagsorden 

Sted: Randbøldal Camping

Valg af dirigent
Formandens beretning 
Regnskab og budget ved kasserer Anja Ørskov Rasmussen
Fastlæggelse af kontingent 2024

1.
2.
3.
4.

5. Valg af bestyrelse

Gitte Vandel Petersen (modtager genvalg)
Louise Leth Nakskov (modtager genvalg)
Lone Stæhr Kristensen (Modtager genvalg)
Gert Gydesen (modtager genvalg)

6. valg af suppleanter

Der mangler 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Ib Jensen (Revisor)
På valg er: Helle Jacobsen (Revisorsuppleant)

8. Indkomne forslag  
Forslag skal være indsendt til formanden Morten Barnkob, Skovbrynet 7, 7183
Randbøldal, tlf. 30939679, e-mail randboldal.bf@gmail.com senest 7 dage før
generalforsamlingen.

9. Eventuelt 
 

Bemærk, at vi forud for generalforsamlingen holder fællesspisning fra kl. 17.30. 
Husk tilmelding 

Til generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og kage.
 

Husk indbetaling af kontingent senest på aftenen
Mobilepay: 254065 - Husk at påføre adresse

 
Velkommen og på gensyn til alle borgere!



Formål:
Foreningens formål er at varetage borgernes og byens interesser, med en bred
og spændende vifte af forskellige arrangementer, og nye spændende projekter -
inden for bevaring og udvikling af landsbysamfundet. 
Randbøldal skal være et attraktivt og hyggeligt sted at bo. 

Arrangementerne skal være et samlingspunkt for byens borgere. Her har du
mulighed for at blive medspiller og lære nye mennesker at kende.
Som ny borger i byen, fås det første medlems-år gratis af borgerforeningen.
Som medlem af Randbøldal Borgerforening, støtter du op om foreningens
arbejde for byudvikling og socialt samvær . Vi tilbyder ekstra fordele ved diverse
arrangementer for medlemmer. 
Se mere på www.randboldal.dk,  Facebook og Instagram.  

Betaling:
Kontingentet kan indbetales til Randbøldal Borgerforening på følgende måder:
● Bankoverførsel: Bankkonto 9712 6580 716 545. Skriv venligst ”Kontingent 2023” +
adresse. 
● MobilePay: 254065 – husk at påføre adresse 
● Kontingentet kan også betales på Generalforsamlingen.                

Årskontingent 2023: 200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige og pensionister


