
Medborgerforeningen for 
Søgård & Omegn  

 
www.soegaardby.dk 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.45 

(fællesspisning kl. 18.00, foredrag kl. 18.45)  
i gymnastiksalen på Søgård Friskole, Søgård Ringvej 1, 6200 Aabenraa 

 
Dagsordenen ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassereren fremlægger revideret  

årsregnskab for:  
a) Medborgerforeningen og b) Byfest  

5. Drøftelse og godkendelse af  
formandens beretning og  
kassererens regnskab 

6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen +  
 2 suppleanter 
8.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
9.  Eventuelt 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Lars Nielsen, Kværsvej 2, Lundtoft, 
6200 Aabenraa eller e-mail: co.ni@privat.dk) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 
Generalforsamlingen indledes med fællesspisning kl. 18.00 
Medborgerforeningen er vært ved menuen. 
Deltagelse i fællesspisning er gratis for Medborgerforeningens medlemmer.  
Ikke medlemmer betaler kr. 50,- per pers. for deltagelse i fællesspisning.  
 
Tilmelding til fællesspisningen bedes af hensyn til maden ske til Lars Nielsen,  
tlf.  20 84 35 78 eller co.ni@privat.dk senest tirsdag den 8. september 2020 
 
Selve generalforsamlingen indledes kl. 19.45 
 

Forud for generalforsamlingen, vil en indbrudsekspert, kl. 18.45 
holde et spændende oplæg om hvordan man tænker og agerer som indbrudstyv. Og hvad vi derfor 
hver især skal være opmærksomme på for at beskytte vores hjem og indbo.  
 
Vi tager forbehold for myndighedernes anbefalinger for håndtering af COVID-19. 
 

 



Husk nu at mød op!!! 
Jo flere vi er, desto sjo-
vere er det, og jo rene-
re en by får vi! 

Affaldsindsamling - Ren Dag 
 

Lørdag den 19. september 20 kl. 10.00 
 

Mødested er Søgård Friskole - ved skolekøkkenet. 
 
Vi starter med affaldsindsamling rundt i byen og nærområdet, hvor vi deler os op i 
hold, der hver har et område. Der er sørget for affaldssække og handsker.  
 
Mens vi samler affald ind, tilbyder friskolens elever bilvask. Så husk din bil, støt det 
gode formål med en beskeden betaling for bilvask, som går til  
ældreholdets klassekasse. Og kom hjem i en flot og renvasket bil! 
 
Når vi er færdige senest kl. 12.00 slutter vi af med en pølse med brød og øl/vand ved 
skolekøkkenet.   
 
Mød op til Ren Dag, værn om naturen i Søgård området, 
samt få frisk luft og en hyggelig formiddag! 
 
 
   
 
 
 
 

   
 


