
 

FÅ ET ANPARTSHAVERBEVIS: 

Du kan  få et flot printet 

Anpartshaverbevis udleveret v. 

Generalforsamlingen eller blive 

skrevet op til et sådant hos 

Købmanden i 2 uger efter 

Generalforsamlingen 

 

Kære Anpartshaver, 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling. 

Generalforsamling i Kragelund Invest ApS. 

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 10 i Kragelund Forsamlingshus 

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter 

 1. Valg af dirigent 

 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
                Herunder, formandens beretning. 

 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. godkendt årsrapport. 

 4. Fremlæggelse af rammebudget for regnskabsåret 2020 til godkendelse. 

 5. Valg af medlemmer til bestyrelse og direktion. 

      På valg er: Ejner Rahbek og Janne Lillelund Ahler (er villig til genvalg)  
         Direktion: Bent Søndergaard (er villig til genvalg) 

 6. Valg af suppleanter. 

      På valg er: Niels Hansen (er villig til genvalg) 

 7. Valg af revisor: 

      På valg er: Connie Zepernick (er villig til genvalg) 

 8. Indkomne forslag 

 9. Eventuelt 

Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest d. 9/3 har tilmeldt sig på liste i 
Købmandsbutikken (mellem 17 – 20:00), ved henvendelse til direktionen: tlf. 40 17 27 61 eller via 
mail:   koebmand.kragelund@gmail.com 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 
dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen skal 
fremsende sit kandidatur til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.  

Bestyrelsen for Kragelund Invest ApS. 

 
DELTAGERE – praktiske opl. 

• det er tilladt at medtage 

ægtefælle/kæreste partner, 

venligst angiv antal personer 

i alt som deltager. 

•  der vil være fri kaffe/the øl 

og vand samt en småkage til. 

• Købmanden er så venlig at 

sponsere en pose med 

udvalgte købmandsvarer i 

dagens anledning 

 

PPS:     Mail & adresse opl. 

Giv venligst besked hvis du 

ikke har modtaget mail, din 

mail har ændret sig eller du 

har skiftet adresse. 

Så vi kan få det registreret i 

Ejerbogen. 

Det kan du gøre imellem 7:00 

– 17:00 i Købmandsbutikken, 

hvor du kan angive dine evt. 

ændringer.  

FÅ ET ANPARTSHAVERBEVIS: 

 

Du kan få et flot printet 

eksemplar af dit 

Anpartshaverbevis udleveret 

v. Generalforsamlingen eller 

blive skrevet op til et sådant 

hos Købmanden i 2 uger efter 

Generalforsamlingen 

 


