
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIG VÆKST 
Jf. Vedtægterne for foreningen Sig Vækst indkaldes hermed til generalforsamling  

Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.30 på Signinn.  

Inden generalforsamlingen vil der være fællesspisning, og programmet vil være som følger: 
18.30 Fællesspisning, traditionen tro: Flæskesteg m. brun sovs, rødkål & kartofler 

• Prisen er 75 kr. pr. person 

• Tilmelding med navn og antal personer sendes til: 
 sigvaekst@gmail.com eller SMS til 23956214 senest d. 19. marts 

• Øl og vand kan købes 

Husk at indbetale husstandskontingent for 2023 – se vedlagt kontingentopkrævning. 

19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Beretning ved formanden om Sig Væksts virke i det forgangne år 
3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Budget for det kommende år 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Sendes til sigvaekst@gmail.com.  

7. Valg: 
På valg: 
Sarah Gissel Nicolaisen - modtager genvalg. 
Birte Nielsen – modtager ikke genvalg 

8. Valg af to revisorer 
9. Eventuelt 

Er du ikke medlem af Sig Vækst endnu? Så kom alligevel! 

Vi har igen valgt at åbne dørene for alle der kunne være interesseret i at høre om Sig Væksts arbejde, hvilke projekter der 

er i gang og de spændende fremtidige projekter der ligger og venter.   

Det gør vi fordi vi gerne vil vække folks interesse om det arbejde vi går og laver! Vi har brug for al den opbakning vi kan 

få for at blive ved at udvikle og forny Sig-Thorstrup som by og område. 

 Så om du har lyst til at være med på en lytter, blive medlem af Sig Vækst eller måske har lyst til at give en hånd med i 

vores bestyrelse eller en af vores mange arbejdsgrupper – så glæder vi os til at se jer! 

Det er dog kun medlemmer af Sig Vækst der er stemmeberettiget. 

Ønsker du at blive medlem af Sig Vækst sendes tilmelding til:  

sigvaekst@gmail.com eller SMS til 23956214 med navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse 

 

Vel mødt 

Bestyrelsen i Sig Vækst 

Helle Haltrup, Christian Birkekjær, Ryan Metcalfe. Birte Nielsen Hans Jørgen Gammelgaard & Sarah Gissel Nicolaisen  
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