
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

Bedre Bymiljø i Horsens inviterer til ordinær generalforsamling torsdag, den 28. april 2016,          
kl. 18.30 – 20.30 i Spejlsalen på Hotel Jørgensen, Søndergade 17, Horsens.

ÅRETS TEMA ER ”HORSENS VOKSER” 

I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling ønsker bestyrelsen at sætte fokus 
på de mange igangværende og kommende byggeprojekter i Horsens for at blive klogere på 
perspektiverne og udfordringerne for det eksisterende bygnings- og bymiljø i Horsens. Vi 
har derfor inviteret arkitekt Casper Grønborg, der er afdelingschef for Plan og Byg i Horsens 
Kommune, til at fortælle og debattere om de forskellige projekter. 

Aftenens program:

18.30    Oplæg om nye projekter i Horsens v/ Casper Grønborg, Horsens Kommune.  
19.30   Årets præmiering efterfulgt af generalforsamling   
20.30     Afslutning 

Foreningen serverer kaffe og kage til arrangementet. Tilmelding og forslag til generalforsamlingen 
skal ske på mail@bbih.dk eller på telefon 89 36 03 61, senest fredag den 22. april. Vi glæder os til 
at se jer alle og som altid er nye medlemmer velkomne på dagen.

På vegne af bestyrelsen 

Martin Weihe Esbensen
Formand i Bedre Bymiljø i Horsens

Boliger på Havnetrekanten i Horsens, CASA



   

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Aflæggelse af beretning ved formand Martin Weihe Esbensen

3.   Aflæggelse af regnskab for 2015 ved Jakob Revsbeck

4.   Budget/Kontigent 2016 ved Jakob Revsbeck 

5.   Behandling af indkomne forslag

6.   Valg af bestyrelse og revisor
På valg i år er Jakob Revsbeck, Per Krogh Andersen, Jarl Rolighed Larsen og Carsten 
Fynbo Larsen. Jakob og Per genopstiller. Jarl og Carsten ønsker ikke at genopstille, 
men Carsten indgår gerne i bestyrelsen som suppleant, hvis der ikke stiller andre op. 
Flemming Nielsen, der pt. er suppleant opstiller som fuldgyldigt medlem. Dermed er 
der en ledig plads i bestyrelsen og vi opfordrer vores medlemmer til at overveje om 
de ønsker at være en del af bestyrelsen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Niels 
Breindahl, Jonas Rump Nielsen og Martin Weihe Esbensen. Som foreningens revisor er 
Arne Lundø villig til genvalg til posten med mindre andre stiller op.

7. Eventuelt


