
 

 

Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdam 
 

Indkaldelse til generalforsamling  
 

Tirsdag den 12.3.2019 kl 19 i Bramdrup Sognegård  
 

 
Vi starter med foredrag af Torben Vestergaard Frandsen. Han vil fortælle om udviklingen i familiens virksomhed i 
Bramdrupdam – fra lokal tekstilfremstilling til international med fokus på produkter, der er med til at forbedre 
sundheden i den tredje verden – fantastisk spændende rejse, som I kan glæde jer til.   
Herunder vil vi sørge for øl/vand. 
 
Derefter kommer der kaffe og kage på bordene og generalforsamlingen starter  
 
Dagsorden:  
 

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning  
3) Det reviderede regnskab fremlægges 
4) Indkomne forslag – A) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægt §4 Bestyrelsen – nuværende ordlyd: 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Dette ønskes ændret til: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 
personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. B)  Desuden del af § 5 
nuværende ordlyd: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne for 2 år ad gangen – i 
lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3. Dette ønskes ændret til: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 
blandt medlemmerne for 2 år ad gangen – i lige år vælges 1 og i ulige år vælges 2.  

5) Valg til bestyrelsen – på valg er Asta Abildskov og Kirstine (Kis) Nielsen (begge modtager genvalg) og valg af 
suppleant. 

6) Valg af revisor og revisor suppleant  
7) Fastsættelse af kontingent 
8) Eventuelt  

 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Asta Abildskov, Troldhedevej 5, 3.tv, 
Kolding, mail astahanne@icloud.com i hænde  senest 2 uger forinden – dvs tirsdag den 26.2.2019. 
 
Vær ikke bange for at komme pga valg til bestyrelsen – INGEN bliver tvunget/presset og det bliver ikke et problem –  
 
Vi glæder os til at se jer til en rigtig hyggelig aften, hvor der også bliver tid til en masse hyggelig snak som sædvanlig  
 
Kontingent for 2019 kr 100,- pr husstand kan betales kontant på aftenen, overføres til reg. nr 9570 konto 0012220081 
eller mobil pay til 20216199  
  
Venlig hilsen bestyrelsen 
Asta, Kis, Dorte og Karin  
 
NB BEMÆRK EFTERFØLGENDE INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2 SAMME AFTEN  
 
 

 

 


