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i Forsamlingshuset.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget og kontingentfastsættelse for året til vedtagelse
Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 100 kr

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Annalisa Tams – modtager genvalg
Kurt Vikær – modtager genvalg
Kåre Dinesen – modtager genvalg

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
     Joe Johansen – modtager genvalg
     Jørn Ulsing – modtager genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
      Sigrid Friis og Mogens Hansen – begge modtager genvalg

8. Behandling af indkomne forslag:

9. Eventuelt

Det reviderede regnskab og budgetforslag er vedhæftet.

Som det fremgår foreslår bestyrelsen et uændret kontingent på 100 kr. Bestyrelsen har ikke i det for-
løbne år haft brug for det i budgettet afsatte beløb på 30.000 kr. til professionel bistand (advokat/re-
visor eller andet). Vi mener derfor ikke, det er nødvendigt at forhøje kontingentet yderligere, selv 
om vi, som det fremgår af budgettet, foreslår, at vi igen i 2012 afsætter et beløb på 30.000 kr. til 
mulig professionel bistand. Vi befinder os jo i en situation, hvor vi har et udtalt ønske om at blive 
frigjort for bindingen til E.ON. Det er også omdrejningspunktet for bestyrelsens arbejde. Skulle mu-
ligheden opstå, må bestyrelsen derfor have mulighed for at trække på den rådgivning, der måtte vise 
sig at være nødvendig.
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De medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, modtager genvalg. Men det skal endelig ikke afholde 
jer fra at foreslå andre emner. Vi modtager gerne andre forslag.

Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Men det kan nås endnu. Af 
vedtægtens § 8.3 fremgår det, at forslag fra medlemmerne skal være afgivet til bestyrelsen senest 14 
dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal derfor blot være indleveret senest mandag 
den 23. januar. SFLs vedtægt kan ses på hjemmesiden under dette  link, 
http://sflinfo.dk/cms/sites/default/files/SFLinfo/vedtaegter-2011.pdf .

Vi håber, I møder op. Men skulle I være forhindret, minder vi om, at der også kan stemmes via 
fuldmagt til de punkter, man ønsker at stemme for eller imod. Fuldmagt kan afleveres til en af SFL's 
bestyrelsesmedlemmer eller til et andet medlem, f.eks en nabo, der kan møde op med indtil 2 
fuldmagter, jf. vedtægtens § 9.2

Med venlig hilsen
SFL's bestyrelse 
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