
 

 

Hellebæk Kohaves Venner   

 

Indkaldelse til generalforsamling! 
            
Velkommen til generalforsamlingen, som vi afholder     

 

Søndag den 12. marts, 2017 kl. 14.00 på Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87.  

Mødet afholdes i mandskabslængen, som er bygningen mod nord. Der vil blive serveret en let 

forfriskning.  

 

Generalforsamlingen indledes med et spændende foredrag om naturfotografering af Klavs Nielsen. 

Klavs er biolog og har de senere år fordybet sig i at fotografere naturen med særlige digitale 

teknikker. Overskrifterne er ’En fotooptagelse er altid en fortolkning’- så der er ingen grænser og 

’For hjernen er alting skarpt – har du nogensinde set en flue med uskarpe ben eller vinger? Det 

handler om at fortolke naturen, som hjernen ser den - eller snarere om, hvordan hjernen har lyst til 

at fortolke naturen. Mange af Klavs’ fotos er fra Kohaven eller Teglstrup Hegn. 

  

Derefter går vi over til den egentlige generalforsamling. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning  

3. Godkendelse af beretningen 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab ved kassereren 

5. Godkendelse af regnskab og udkast til budget 

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Indkomne forslag  

8. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er  

a. 4 bestyrelsesmedlemmer: 

Allan Høxbroe 

Esther Møller  

Niels Pedersen 

Steen Søgaard 

Kun Allan Høxbroe ønsker at genopstille. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår 

bestyrelsen Stig Helmig og Thor Hjarsen.  

b. 2 suppleanter: 

Begge pladser er vakante, da ingen af disse i øjeblikket er besat. Den ene suppleant 

vælges for 1 år, den anden for 2 år.  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er 

a. Revisor    

 b. Revisorsuppleant  

10. Eventuelt 

  

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag sendes skriftligt til Steen Søgaard, 

Orøvej 28, 3140 Ålsgårde eller på e-mail: steogmag@hotmail.com. 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Formand Steen Søgaard 

Dato: 08. februar 2017 

 

 


