Grønbjerg Inovækst ApS
CVR 38864599

Grønbjerg den 1. april 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grønbjerg Inovækst således:
Onsdag den 16. april 2019 kl 19.30 i Grønbjerg Forsamlingshus
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Godkendelse af regnskabet for det seneste afsluttede regnskabsår
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende afgår efter lodtrækning:
 Mogens Ballegaard – modtager ikke genvalg
 Sten Schmidt - modtager genvalg
 Heidi Mouridsen – modtager ikke genvalg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Eventuel ændring af beslutningen om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis
selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
8. Eventuelt valg af revisor jf. pkt. 7
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
5.4 Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4
uger senest 2 uger før generalforsamlingen.
Indkaldelsen med angivelse af tid og sted og dagsorden m.m., sker på selskabets hjemmeside og elektronisk
til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage
før generalforsamlingen.
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden d. 31. maj.

8.2 Af bestyrelsen fratræder på den ordinære generalforsamling hvert ulige år tre medlemmer og hvert lige
år to medlemmer. Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage genvalg. Generalforsamlingen
vælger to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, og skal gennem en
forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
11.1 Selskabets regnskabsår skal være fra den 1. januar – 31. december.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 14. august 2017 – 31. december 2018.
Bestyrelsen for Grønbjerg Inovækst:
Sten Schmidt, Henrik Mortensen, Dan Jensen, Heidi Mouridsen og Mogens Ballegaard
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