
 
 

Beder Øst Ejerlav - Generalforsamling 2017 
 

Onsdag, den 19. april kl. 19.30 på Eskegården 
 

 

Det er i år 4 år siden vi første gang udvidede generalforsamlingen med 
forskellige spændende indlæg og konkurrencer for at opnå et stort 
fremmøde (og derigennem øge rekrutteringsgrundlaget for bestyrelsen).  
 
Bestyrelsen har konstateret at det er en succes så den årlige generalfor-
samling nu er blevet en begivenhed som medlemmerne bare skal deltage i. 
 
I år kan man på én gang blive opdateret af bestyrelsen, blive 
klogere på den kommende letbane - og måske komme i 
besiddelse af en HELT NY iPad mini. Igen i år slutter vi med 
spændende tapas, øl/vand og vin.  
 
Årets program ser således ud.  
 
 
kl. 19.30 – 20.30: Generalforsamling (se indkaldelse vedlagt) 
 
 
kl. 20.30 - 21.15: Jens Velling fra Letbanen holder et oplæg 
om Letbanen og besvare spørgsmål. Til maj åbner første del af 
Letbanen, og i løbet at efteråret bliver Beder også koblet på, så vi 
kan køre uden skift fra Beder til eksempelvis Skejby Sygehus. Jens Velling 
som er kommunikationschef i Aarhus Letbane fortæller mere om det 3,5 
milliarder kroner store projekt og svarer på spørgsmål fra salen. 
 
 
kl. 21.15 - 22.00: Tapas og drikkevarer samt:  
- Lodtrækning om iPad mini blandt de fremmødte. 
- Mulighed for uddybende spørgsmål til Bestyrelsen.  
 
Maden leveres i år af René i Højbjerg.  



Beder Øst ejerlav   Beder, den 3. marts 2017 

 
Generalforsamling 2017  
                              

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til 48. generalforsamling, som afholdes på:  
 
                                          Lokalcenter Eskegården, Byagervej 115, Beder. 
 

 
Onsdag, den 19. april 2017, kl. 19.30 
 

med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent.  
 
2. Aflæggelse af beretning.  
 
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse.  
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
I henhold til vedtægterne skal sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling skriftligt sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud på vejkonto.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 700 og indskud på anlægskonto uforandret kr. 500. 
Den samlede betaling for 2017 bliver herefter kr. 1.200, der forfalder til betaling den 1. maj 2017.  
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant til hver.  
På valg er: Suppleanter:  
 
Jørgen Thoudal, Sk. 55 Thyge Sandahl, Sv. 62 
(modtager genvalg) (modtager genvalg) 
 
Morten Aaby, Sv. 63 Axel Bessing, Sk. 38 
(modtager genvalg) (modtager genvalg) 
 
Peter Warrer, Sv. 40 Helge Bruun, Sv. 65 
(modtager genvalg) (modtager genvalg) 
 
       
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
På valg er:  Suppleant: 
 
Børge Birn, Sv. 44 Niels Holmen Andersen, Sv. 43 
(modtager genvalg) (modtager genvalg)  
 
8. Eventuelt  
 
Med venlig hilsen 
Morten Aaby Jørgensen (formand), Svendgårdsvej 63.   
E-mail: aaby_privat@hotmail.com Tlf. 86938706 

Se containerplanen 
regnskab m.m. på 

www.beder-ejerlav.dk 


