
 

Foreningen Glamsbjerg arbejder med 

at skabe sammenhæng, samarbejde 

og udvikling i Glamsbjerg. 

 

Vi arbejder med: 

• at markedsføre Glamsbjerg som et 

godt sted både at bo og arbejde 

• at Glamsbjerg fortsat er et godt sted 

at handle 

• at medvirke til, at foreningerne 

udvikler sig sammen 

• at medvirke til at interessenter og 

aktører på det kulturelle 

område laver fælles arrangementer 

• at drive en fælles hjemmeside 

www.glamsbjerg.dk så vi alle 

let kan kommunikere med hinanden og 

se, hvad der sker i byen 

 

 



 

 

Foreningen Glamsbjerg – Generalforsamling 

Dagsorden 

Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 19.00 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af 

decharge for regnskabet til bestyrelsen. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen 

og Anders Schmidt( Villig til genvalg). Ib Clausen ønsker at udtræde 

uden for tur. 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Nuværende 1. Ole Dupont Kofoed 

og 2. Kirsten Bonde 

7. Valg af to revisorer. Nuværende Mogens Olsen og Jørgen Lycke. 

8. Valg af en revisorsuppleant. Nuværende Tommy Roland. 

9. Eventuelt. 



Beretning om foreningens virksomhed 

Overskrifter for beretning: 

 

• Medlemstal 

• Glamsbjerg Hotel 

• Aktiviteter i 2013 

• Glamsbjerg Sommerlege 

 

 

Aktiviteter: 
– Flagning i byen 

– Giv din børn en god start – flyt 
til Glamsbjerg 

– Broadcast Glamsbjerg 

– Kunststofbanen 

– Projektsamarbejde – 
sammenhæng og udvikling 

– Julearrangement 

– Ambassadørkorps 

– Ungdomskulturhus 

– Parcelhusgrunde 

– Vestfyns Gymnasium 

– Nyhedsbreve 

– Sponsorer 

 



Glamsbjerg Hotel 

 

 

Der afholdes ordinær 

generalforsamling i 

Glamsbjerg Hotel A/S  

 

Onsdag 5. marts 2014  

kl. 19.30 
  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 



Markedsføring  

 

Hjemmeside 
• Samarbejde i 

Landdistrikternes Fællesråd 

•Sammenlignelige byer 

 

Glamsbjerg – et godt sted at bo 

•Giv din børn en god start 

•Busreklamer 

•Assens Kommune 

•Ambassadørkorps 
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