By og Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og landskabskultur i Halsnæs kommune

Generalforsamling
Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.00
i Storebjergskolens kantine, Nørregade 87, Hundested
Kære medlem.
Du indkaldes hermed til foreningens årlige generalforsamling. Vi håber du kan deltage og på den
måde være aktivt med i vort arbejde for bevaring og positiv udvikling i bygnings- og
landskabskultur i Halsnæs kommune.

Kl. 19.00 Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning v/formand Kirsten Møller
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2009
5. Fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
7. Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer
efter tur afgår: Kirsten Møller (formand)
- villig til genvalg
Bengt Sørensen
- villig til genvalg
Leif Normann Jeppesen
- villig til genvalg
ikke på valg: Anne Wegener (næstformand)
Ole Poulsen
Bent Jensen
Solveig Eriksen
b) suppleant
efter tur afgår: Jette Avlund
- villig til genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Efter en kort pause med et lille traktement er der foredrag og debat (se vedlagte)

15.02.2010
KM/SE

By og Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs kommune

Tirsdag den 16. marts 2010
i Storebjergskolens kantine, Nørregade 87, Hundested

Kl. ca. 19.45: Oplæg og paneldebat:

”Hvordan får vi kønnere og mere attraktive
handelsgader i Frederiksværk og Hundested?”
Oplæg:

Bonnie Mürsch, fhv. formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Debat:

Jørgen L. Hansen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Halsnæs kommune.
Sune Ravnkjær, formand for Hundested Erhverv.
Morten Lemgaard, formand for Frederiksværk Handelstandsforening.
Kirsten Møller, formand for By og Land, Halsnæs kommune.

Kom og vær med i et konstruktivt idéforum og en levende debat, der kan medvirke til at forbedre
vore byer.
Alle interesserede er velkomne!
Venlig hilsen
Kirsten Møller
Formand for By og Land Halsnæs
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