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Så er der fælles aktiviteter i forsamlingshuset igen! 

 

Nedenfor finder du kommende, fælles aktiviteter i forsamlingshuset. 

 

Kontakt os endelig, hvis du har gode ideer til aktiviteter, hvis du har en aktivitet du gerne vil 

afholde, eller har lyst til at være med i en arbejdsgruppe. Overskud fra arrangementer går til 

forsamlingshuset. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fælles arbejdsdag 

- Søndag den 15/8 kl. 10.00 

 

Så er det tid til at give vores fælles hus en overhaling.  

Mere info følger. 

________________________________________________________________________ 

 

Generalforsamling med fællesspisning 

- Fredag den 10/9 kl. 17.30 

  

Læs mere i indkaldelsen. 

______________________________________________________________________ 

 

Vinsmagning 

 - dato endnu ikke fastlagt 

Vi gentager tidligere års succes. Vi laver tapasbord og nyder god vin som igen kan købes til 

favorable priser! 

 

Mere info følger.  

________________________________________________________________________ 

 

Fællesspisning - efter juletræstændingen i Ringe  

 - Fredag den 19/11 kl. 18.00 

Så er der fællesspisning for alle i Gestelev. På samme dag, som der er juletræstænding i 

Ringe, Så tag i Forsamlingshuset bagefter og slip for at stå med maden. Med klassisk julemad 

og Disneysjov på førstesalen.  

  

Maden frembringes som sædvanligt af Marianne og Anne-Grethe. 

Prisen er 75 kr. for voksne og 40 for børn.  

________________________________________________________________________ 

 

Juleklip 

 - Søndag den 28. november kl. 13.00- 

Vi klipper, klistrer og juler sammen med menighedsrådet. Der er selvfølgelig æbleskiver, 

gløgg, kaffe og the. 

 

Medbring dine egne materialer, saks mv. 

________________________________________________________________________ 

 

Læs mere på www.gestelevforsamlingshus.dk  

http://www.gestelevforsamlingshus.dk/
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Generalforsamling og Fællesspisning i forsamlingshuset 

 
 
Hej! 
 
 
Fredag den 10. september afholder vi ordinær generalforsamling i Foreningen Gestelev 
Forsamlingshus og beboerforening,  
 
 
Vi måtte aflyse generalforsamlingen i 2020 pga. Corona og har i 2021 afventet 
forsamlingsforbuddets ophør, så det kunne blive muligt at holde en fysisk generalforsamling. Det 
er det nu! 
 
Vi starter med fællesspisning fra kl. 17.30 og fortsætter med generalforsamlingen fra kl. ca. 19.00. 
Vi forventer at afslutte aftenen senest kl. 21.00.  
 
Der er mulighed for at blive en del af bestyrelsen og vi håber at der er et par stykker af derude, 
der vil være med til at gøre Gestelev forsamlingshus til Byens Hus.  
 
Du finder dagsordenen for mødet på bagsiden og du kan finde referater og eksisterende 
vedtægter på Forsamlingshusets hjemmeside, www.gestelevforsamlingshus.dk, under fanen 
Bestyrelsen. 
 
Hvis du har forslag til dagsordenen, skal du fremsende dem senest 8 dage før, altså torsdag den 2. 
september.  
 
Alle er velkomne til at deltage i både fællesspisningen og generalforsamlingen, men man skal dog 
være medlem for at kunne stemme og stille forslag. Er du ikke medlem, kan du selvfølgelig blive 
det på dagen. 
 
Tilmelding og betaling til fællesspisningen senest den 5. september via mobilepay til 47678 eller 
pr. telefon og personlig betaling til Marianne på tlf.: 2511 5750 
 
Priserne er: 
 

• Voksne:  70 kr. 
• Børn:  35 kr. 

 
Vi glæder os til at se Jer! 
 
 
De bedste hilsner, 
Bestyrelsen 
 
\Mette, Allan, Sanne, Christian, Marianne og Anders   

http://www.gestelevforsamlingshus.dk/


 Gestelev Forsamlingshus 
Gestelevvej 40 

5750 Ringe 
www.gestelevforsamlingshus.dk 

 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Foreningen Gestelev Forsamlingshus og Beboerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, 

fredag den 10. september kl. 19.00 i Gestelev Forsamlingshus, Gestelevvej 40, 5750 Ringe.  
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af fællesspisningen, der starter kl. 17.30. 

 
Dagsorden  

 
1. Valg af referent dirigent 

 
2. Bestyrelsens årsberetning 

 
3. Revideret regnskab aflægges til godkendelse 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

o Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent på 150 kr fastholdes.  
 

5. Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb ved større enkeltstående investeringer 
o Den nuværende beløbsgrænse er 20.000kr. Bestyrelsen foreslår at beløbet 

fastholdes. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
o Da generalforsamlingen i 2020 ikke blev afholdt pga. corona og medlemmer vælges 

for 2 år ad gangen, er alle medlemmer på valg i år.  
 

• Mette Toftelund Larsen :  På valg - Opstiller 
• Anders Tang Kjærved :  På valg - Opstiller ikke  

• Marianne Jessen Bryld : På valg - Opstiller 
• Christian Bjørnø : På valg - Opstiller   
• Allan Jessen Bryld :  På valg - Opstiller  
• Sanne Boysen : På valg - Opstiller  
• Jørgen Nordby : På valg - Opstiller ikke  

 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

o 2 ledige pladser på valg. 
 

9. Valg af revisorer 
 

10. Valg af revisorsuppleanter 
 

11. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til: gestelev.forsamlingshus@gmail.com 
Referat er tilgængeligt på hjemmesiden senest 1 måned efter generalforsamlingen. 
 
Vi ses i forsamlingshuset! 
 
Bedste hilsner,  
Bestyrelsen  

mailto:gestelev.forsamlingshus@gmail.com

