
 

 

 

 

  

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Utterslev Moses Venner i henhold til 
vedtægternes § 5, som afholdes 
 

Biblioteket, Rentemestervej 76, salen 3. etage 

Tirsdag 28. februar 2023 kl. 20:00-21:00 

 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af referent 
 

3. Bestyrelsens årsberetning samt stillingtagen til årsberetningen /ved Lise Buch, formand 
 

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse /ved Alex Heick, kasserer 
 

5. Forelæggelse af budget til godkendelse/ved Alex Heick, kasserer 
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2023:  
Indmeldelseskontingent: 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for par på samme adresse.  
Årligt kontingent: 50 kr. for enkeltpersoner og 75 kr. for par på samme adresse.  
Årligt medlemskab som støttemedlem: 500 kr. 

 
6. Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag til foreningsmedlemsskab: 

De i Utterslev Mose associerede og dermed lokale borgerdrevne foreninger eller laug fritages for 

kontingent dog uden stemmeret. Hvis disse foreninger mm. ønsker stemmeret på generalforsamlingen, skal 

de melde sig ind med personligt medlemskab eller som støttemedlem.i  

Årligt medlemskab som støttemedlem giver ret til 3 stemmer. 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring til §7 stk. 2. Bestyrelsen: 

Stk. 2. Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer ændres til: Foreningens bestyrelse består af 5 eller 

7 medlemmer. 

Motivation: Der har vist sig rigeligt arbejde for 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i det forgangne 

år, derfor vil vi gerne udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen i ulige årii 



På valg er: Nikolaj Noel Christensen og Alex Heick (begge valgt for 1 år i 2022 og begge modtager genvalg)  

Såfremt vedtægtsændring §7 stk. 2. bliver vedtaget: 

2 kandidater til bestyrelsen mangler. Hvis der ikke er andre på valg, bliver det suppleanterne, der går ind i 

bestyrelsen. 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: Pia Rasmussen (Pia er valgt for 1 år i 2022 og modtager genvalg) 

På valg er: Merete Pedersen (Merete er valgt for 1 år i 2022 og stiller op til bestyrelsen) 

1 kandidat til suppleantposten mangler. 

 

9. Valg af revisor og én revisorsuppleant 

På valg er: Jytte Kierkegaard (revisor) (Jytte modtager genvalg) 

1 kandidat til revisorsuppleantposten mangler. 

 

10. Eventuelt 
 

 

Ved generalforsamlingen vil følgende blive uddelt: 

Regnskab for 2022  

Budget for 2023 

Regnskab for 2022 kan rekvireres fra d. 20. februar ved at skrive til formanden lisebuch@gmail.com 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt i hænde hos bestyrelsen på 

bestyrelsen@mosevenner.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende 

blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse. 

 

Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside https://mosevenner.dk/vedtaegter/  

 

Vigtige datoer i 2023 

Søndag d. 26. marts: Affaldsindsamling i Utterslev Mose https://www.affaldsindsamlingen.dk/ 

Onsdag d. 26. april: Netværksmøde for foreninger, laug, arbejdsgrupper og andre interesserede, Mosehuset, 

Mosesvinget 3 

Søndag d. 10.september: Det årlige Mosetræf i Utterslev Mose 

 

 

 

 

 

 
i Disse foreninger omfatter for tiden Utterslev Mose Naturplejelaug, Utterslev Græsningslaug, Højmosen 

Kogræsserlaug, Utterslev Mose Biavlere, Storkøbenhavns Jagtforening, Bispebjerg Spejderne og FDF Utterslev. 

Se https://mosevenner.dk/foreninger-i-utterslev-mose/ 

ii Bestyrelsen består af Lise Buch, Nikolaj Noel Christensen, Alex Heick, Richard Hare og Lone Kofoed Rasmussen. 

Suppleanter: Merete Pedersen og Pia Nyholm Rasmussen. To medlemmer blev i 2022 valgt for et år for at skabe 

kontinuitet og er således på valg i 2023, mens 3 medlemmer blev valgt for to år. 

mailto:lisebuch@gmail.com
https://www.affaldsindsamlingen.dk/

