Indkaldelse til interessentskabsmøde i
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
Onsdag den 24. marts 2010
DSB Kursuscenter Østerport
Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København Ø
18.30 - Indskrivning
Du bedes medbringe servicebrevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf fremgår dit andelshavernummer. Eller medbring anden personlig identifikation.
19.00 - Velkomst ved formand for lauget, Erik Christiansen.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Ledelsens beretning for 2009 til godkendelse.
Orientering om driften, COP15, sagen vedrørende udskiftning af transformer og andre emner.
4. Forelæggelse af regnskab og budget.
5. Indkomne forslag.
At give bestyrelsen bemyndigelse til at give stafetten videre til etablering af et nyt laug, når
Hvidovre Vindmøllelaug har tilbagebelalt lånet på 150.000 kroner.
Pause m. kaffe/te og kage
6. Valg af ledelse.
Erik Christiansen og Hanne Moltke er på valg og genopstiller.
Valg af to suppleanter.
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen genopstiller som suppleanter.
7. Valg af to interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Jørgen Kragh Pedersen og Hans Christian Fink modtager begge genvalg som interne revisorer
og Mogens Hink modtager også genvalg som intern revisorsuppleant.
8. Eventuelt
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Vejviser

DSB Kursuscenter Østerport,
Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København Ø

Med offentlig transport
Der er forbindelse fra alle spor på Østerport station via
bagopgangen til gangbroen der til højre fører lige over
til Kursuscenteret. Desuden er der mange busforbindelse
til Oslo Plads (bus 1A, 15) og Folke Bernadottes Alle
(bus 26).

Med bil
Du kan parkere på bagsiden af kursuscenteret mod banelegemet. P-pladsen er overvåget og der kræves p-billet på
alle pladser. Parkeringspladserne er markeret med gule
skilte med DK-parkering. Du kan afhente gratis p-tilladelse i kursuscenterets reception. Indgang til denne sker
via trappe fra p-areal eller via indgangsdør på modsatte
side af bygningen ud mod Folke Bernadottes Alle, hvor
der er liftadgang hvis du er bevægelseshæmmet og ikke
kan klare trapper.
Er du bevægelseshæmmet og har handicapskilt i din bil,
er der afmærket p-område for enden af bygningen ud mod
Folke Bernadottes Allé.
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