Til bestyrelserne i FLs medlemsforeninger

Næstved den 21. februar 2019
Sendt via e-mail til alle bestyrelsesmedlemmer i FLs medlemsforeninger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 23. marts 2019 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Dagens program
09.00 – 10.00

Indskrivning
Der serveres en let morgenbuffet under indskrivningen

10.00 – 12.30

Information og orientering til medlemsforeningerne

10.00 – 10.40

Kommunikation
Præsentation af FLs tilbud om hjemmesideløsning
v/ Henrik Ziebe, Køge Kopicenter og Johs Johansen, FL

10.45 – 11.15

Vand i for- og baghave
Rambøll fortæller om klimaudfordringen og tilbud om af
aflægge besøg i lokale medlemsforeninger med oplysning herom
v/ repræsentant fra Rambøll

11.20 – 11.50

Udfordringer for fritidshusejere
Bolius fortæller om indbrudsforebyggelse og tilbud om af
aflægge besøg i lokale medlemsforeninger med oplysning herom
v/ repræsentant for Bolius

11.55 – 12.25

Affaldshåndtering i sommerhusområder
Tendenser og regeludvikling
v/ repræsentant fra Middelfart Kommune

12.30 – 13.20

Frokost

13.30 – 16.00

Generalforsamling
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Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller advokat Gert Storkborg Jensen
2. Dirigenten bekendtgør antallet af fremmødte stemmer,
og drager herunder omsorg for at alle fuldmagter og stemmer knyttet til
disse, er oplyst for generalforsamlingen
3. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen indstiller at tilstedeværende revisorer og revisorsuppleanter
vælges som stemmetællere.
4. Godkendelse af dagsorden
5. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen
6. Fremlæggelse af Fritidshusejernes Landsforenings årsregnskab til godkendelse
Regnskab er udsendt sammen med indkaldelsen
7. Fremlæggelse af revisorernes beretning til godkendelse
Revisorernes beretning er udsendt sammen med indkaldelsen
8. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Forslag fra medlemsforeningerne om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være FL’s sekretariat i hænde senest
den 11. marts 2019, hvorefter forslagene vil blive udsendt.
Ændringer af vedtægterne kræver et flertal på 2/3 af de repræsenterede
stemmer.
9. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra medlemsforeningerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være FL’s sekretariat i hænde senest den 11. marts 2019,
hvorefter forslagene vil blive udsendt.
10. Drøftelse og behandling af ændringer og forslag til FLs holdninger
Forslag fra medlemsforeningerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være FL’s sekretariat i hænde senest den 11. marts 2019,
hvorefter forslagene vil blive udsendt.
11. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for det aktuelle og
kommende foreningssår
Bestyrelsens indstilling til budget er udsendt sammen med indkaldelsen.
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12. Forelæggelse og godkendelse af forslag til kontingent for det kommende foreningssår
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent (50 kr. pr. grundejer).
13. Valg af formand (lige år)
Formand Johs Chr Johansen er valgt i 2018, og er derfor ikke på valg.
14. Valg af kasserer (ulige år)
Kasserer Kaj Holdensen blev valgt i 2017. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
15. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Anker Storgaard fratræder udtræder af bestyrelsen for Rødhus Klit og John
Hedelund har valgt at sælge sit sommerhus til salg. Begge udtræder derfor af Bestyrelsen.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen forelægge indstillinger til valg.
16. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Flemming Jensen, Kongsgård og Linda Nielsen, Granly Sæby.
Bestyrelsen indstiller til genvalg
17. Eventuelt

Forslag
Forslag fra medlemsforeningerne til behandling på generalforsamlingen
skal ifølge FL’s vedtægter være FL i hænde senest 14 dage efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamling.
Senest syv dage før generalforsamlingen skal forslagene være tilgået
medlemsforeningerne.

Deltagere
Hver medlemsforening kan sende to repræsentanter til generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamling sker ved udfyldelse af vedlagte blanket,
som sendes til: sekretariat@mitfritidshus.dk. Tilmeldinger skal være sekretariatet i hænde senest den 11. marts 2019.
Repræsentanter for medlemsforeninger, der for egen regning ønsker
overnatning på Hotel Park natten mellem fredag og lørdag, kan bestille
dette med rabat på tlf. 63 43 63 63 eller via mail på park@millinghotels.dk
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(opgiv FL som reference). FL har ikke forhåndsreserveret værelser, så FL
kan ikke love, at der er plads.
Redaktøren af FL’s nyhedsbrev Xenia Wieth, deltager i generalforsamlingen.

Gæster
Fritidshusejernes Landsforening indbyder formænd (eller en anden repræsentant) for lokale sammenslutninger af grundejerforeninger i sommerhusområder som gæster ved generalforsamlingen. Endvidere indbydes FLs
advokater, Center for Konfliktløsning, Søderberg og Partners (FLs forsikringsmægler), en repræsentant for KL og andre samarbejdspartnere.
Gæsters tilmelding til generalforsamling sker ved udfyldelse af vedlagte
blanket, som sendes til: sekretariat@mitfritidshus.dk. Tilmeldinger skal være
sekretariatet i hænde senest den 11. marts 2019.

Med venlig hilsen
Fritidshusejernes Landsforening

Telefon: 30 13 75 60,
Mail: sekretariat@mitfritidshus.dk

