
Indbydelse 
l 

FÆLLESSPISNING, UDVIKLINGSMØDE OG 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i Kvanløse Sogns Beboerforening 
 

Fredag den 11. februar 2022 

På Concura (’skolen’), Ringstedvej 239. 

 
Kl. 18.15 er der fællesspisning. Alle kan deltage.  

Pris pr. kuvert kun 50 kr.  

Menu: Flæskesteg med is 
l dessert.  

Tilmelding er nødvendig - se hvordan i folderen.  

Egen mad kan medbringes!  

Drikkevarer sælges 
l fornu6ige priser. Husk selv kaffe. 
 

Kl. 19.30 tager vi tråden op fra det møde om udvikling 

af vores område, vi holdt 4. november. Det er vig.gt, 

at såvel medlemmer som ikke-medlemmer møder op. 
 

Kl. 21.00 a8oldes foreningens ordinære generalfor-

samling (kun for medlemmer) med denne dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Fastlæggelse af kon
ngent for 2023. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 (Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 

 torsdag 3. februar 2022 kl. 16.00) 

6. Valg 
l bestyrelsen (alle for 2 år), på valg er: 

 René Lindeblad, Trine Skude Benjaminsen og 

 Kim Andreasen. Alle ønsker genvalg. 

 Valg af mindst 2  suppleanter, på valg er: 

 Helle Houmann, Pia Nielsen og Thor Holmgaard. 

 Helle og Pia ønsker genvalg, Thor ikke. 

7. Valg af revisor, på valg er: 

 Thorkild Jensen (2 år). Ønsker ikke genvalg. 

8. Eventuelt. 
 

Ønsker man ikke at spise med, kan man nøjes med at 

møde frem 19.30 for at deltage i udviklingsmødet eller 

21.00 for at deltage i generalforsamlingen. 
 

       VEND 
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Vær medlem af 

Kvanløse Sogns Beboerforening 

i hele 2022. 

 
Det koster kun 150 kr. pr. husstand,  

og det er meget let at blive medlem: 

 

Indbetal på MobilePay 18646  
 

eller  
 

via netbank 
l vores konto i Danske Bank: 

Reg.nr. 4398 kontonr. 35 62 56 57 87 

 

Notér ALTID navn og/eller adresse ved 

indbetaling - uanset betalingsform. 

Det gør det leEere for kassereren. 

 

Kon
ngentet kan også indbetales hos 

Ragnhild’s på Ringstedvej 208, Kvanløse. 

 

Fællesskab gør området stærkt. 

Derfor har vi også brug for DIT 

medlemskab! 
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