
Generalforsamling 2021 

Kære Hestholm'ere 

 

Sommeren er ved at være slut og det ser lysere ud med covid-19 restriktioner og det betyder at 

generalforsamlingen står lige om hjørnet, det er som bekendt den 19. september 2021. For at vi kan nå at 

bearbejde jeres forslag inden generalforsamlingen skal vi bede jer om at sende punkter til dagsorden til mig 

senest 21. august 2021 kl. 23.59, punkter modtages også efter denne dato, men i så fald vil de ikke blive 

sendt ud med indkaldelsen, men tilføjet ved generalforsamlingen. 

 

Vi er desværre nødt til at lave nogle ændringer i bestyrelsen, det er vi selvfølgelig meget kede af, men af 

samme årsag vil vi bede interesserede kandidater i nedenstående positioner til at henvende sig til mig og 

fortælle lidt om sig selv senest 21. august 2021 kl. 23.59, så vi har bedst mulighed for at vælge den rigtige 

til generalforsamlingen. Som med punkter til dagsordenen modtages disse også efter denne dato, men vil i 

så fald heller ikke blive sendt ud med indkaldelsen. 

 

De afgående medlemmer er klar til at hjælpe med overdragelsen af deres opgaver såfremt dette er 

nødvendigt. 

 

Sekretær Bettina Stegmann har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Der vil derfor være valg af en ny 

sekretær/bestyrelsesmedlem den 19. september. 

 

Bestyrelsesmedlem Grundet manglende opstillede ved sidste generalforsamling er vi stadig et 

bestyrelsesmedlem i undertal. 

 

Der skal endvidere vælges en suppleant, en revisor og flere vurderingsfolk. 

 

Vi ønsker stadig at sende indkaldelsen på post ud til så få som muligt, da dette er en stor omkostning, så 

send gerne en e-mail til mig hvis vi må sende indkaldelsen på e-mail i stedet, jeg har noteret alle der 

allerede have henvendt sig, men der er stadig over 60% der ikke endnu har henvendt sig, jeg håber I vil 

hjælpe med at bringe dette tal ned. 

 

Vi glæder os til at høre fra jer. 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

Med venlig hilsen 

Mathilde 

Kasserer 

e-mail: kasserer@hestholm.com  
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