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Kære medlemmer og andre interesserede 
 
Nu nærmer generalforsamlingen sig, og vi har modtaget alle forslag til vedtægtsændringer og 
punkter til generalforsamlingen. Dem modtager I sammen med dette brev. 
 
I brevet fra decembers havde der desværre sneget sig en trykfejl ind. 
Generalforsamlingen foregår lørdag den 19. januar fra 12:00 til cirka klokken 18:00. 
Vi afholder den på Kulturkassernen, Kasssernevej 42.  
 
For at kunne planlægge og indkøbe ordentligt, vil vi gerne høre fra dig om du kommer senest 
torsdag d. 16. januar. 
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at sende en e-mail til bestyrelse@r-r.dk, skive i 
tråden ”Jeg kommer til generalforsamlingen” på forum, eller ved at kontakte Erik på  
30 32 54 33 (mellem 16 og 20 på hverdage). 
 
 
Dagsorden for Ravnsholt/Reopos’ ordinære generalforsamling 19/01-2008 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
3. Formandsberetningen. 
4. Regnskabet fremlægges. 
5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer. 
5a. Paragraf overgang 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg af revisorer. 
8. Valg af delegerede til LLRs generalforsamling. 
9. Oversigt over afholdte arrangementer i 2007 
10. Planer for 2008 
11. Evt. 

 
Ad 5a): Paragrafovergang 
Bliver aktuel såfremt vedtægtsændring forslag 6 bliver vedtaget er man nød til at tage fuld 
valg enten i år eller til 2009 for at få overgang mellem post- og valgformer, således at alle 
poster er på valg enten i år eller næste år. 
 
Ad 9): LLR vil gerne have at foreningens generalforsamlingsreferat indeholder en oversigt over 
de arrangementer som foreningen har afholdt. 
 
ad 10) Et oplæg til diskussion om hvad vi skal i løbet af året. Hvor skal vi hen på sommerferie? 
Er der noget bestemt der skal arbejdes hen imod i 2008? Er der nogen der har projekter de 
arbejder på at få ud i 2008? 
 
 

Vi glæder os til at se dig. Med venlig Hilsen 
 

Bestyrelsen 

http://www.r-r.dk/

