
        Houlbjerg Borgerforening og - Forsamlingshus 
                        aholder generalforsamling 2020
                                    I Houlbjerg Forsamlingshus ;  
                    Torsdag d. 20. februar kl. 19.00
                                    Efterfølgende er der kaffe og brød

Dagsorden ilg. vedtægterne.
FForslag l generalforsamlingen skal være de to bestyrelser i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen via:  jens.henrik.juhl.larsen@gmail.com  for borgerforeningen 
eller HoulbjergForsamlingshus@outlook.dk for forsamlingshuset
Hereer vil dit forslag blive behandlet.

Ved generalforsamlingen skal der være betalt konngent for  seneste år  (2019) l de  respekve 
foreninger, for at være stemmebereget.  Man kan godt deltage i generalforsamlingen 
selvom der ikke er betalt  konngent  for 2019, dog uden stemmeret. 

Den siddende bestyDen siddende bestyrelse:
Jens-Henrik Juhl Larsen, Formand - Ikke på valg   
Dennis Rafn , Næstformand - Ikke på valg
Chalotte Rafn - Ikke på valg   
Jakob Pedersen  - Ikke på valg
Viktor Petersen  - På valg - Genopstiller   
Leila Saxbeck  - På valg - Genopstiller
Heidi Heidi Vadmand Hjørne, - Genopstiller
1. suppleant: 
Bettina Glinjui , Kasserer - På valg - Genopstiller
2. suppleant:
Peter Ravn  - På valg - Genopstiller                     

Ønsker man at se Houlbjerg Borgerforenings regnskab før  generalforsamlingen,  
kan det ske ved at kontakte kasserer: 
Bettina Glinjui, på mail: Bettina Glinjui, på mail: glinjui@gmail.com eller tlf. 27 26 72 14.

                                                                          Venlige hilsner 
                               Houlbjerg Borgerforening og Houlbjerg Forsamlingshus

                                                      Årsprogram 2020
         Den nuværende bestyrelse har fastlagt følgende:

•Generalforsamling:         Torsdag d. 20. februar
• Fællesspisning:                   Tirsdag den 31. marts
• Ren By:                                       Søndag d. 26. april 
• Fællesspisning:                    Maj
• • Sankt Hans:                            Tirsdag d. 23. juni 
• Sommerfest:                          Lørdag d. 15. august
• Høst fællesspisning:          September
• Italiensk aften:                     Lørdag d.  24 oktober
• Fællesspisning:                    November
• Juletræsfest:                          Lørdag d. 5. december

Der kan komme ændringer, samt tilføjelser til programmet 
i løbet af åi løbet af året.  Følg med på:
Houlbjerg Borgerforenings  Facebook-side 
Houlbjerg hjemmesiden: houlbjerg.infoland.dk, 
via løbesedler og på skiltene i byen. 

Venlige hilsner
Houlbjerg Borgerforening, januar 2020


