Dagsorden for ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørresøhave
Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.00 i Fennehuset
Flyttet til denne dato, hvor det igen er tilladt at forsamles op til 100 personer.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning (trykt på bagsiden af dette ark) – i mail-udgaven medsendt
3. Regnskab for
• Fennehuset – medsendt som bilag
• Grundejerforeningen – medsendt som bilag – samt udsendt d.24.maj sammen med
kontingentopkrævningen
4. Budget for (vedlgat som bilag sammen med Regnskaberne)
• Fennehuset
• Grundejerforeningen (bestyrelsen har i det fremsendte budget opereret med en bevarelse
af kontingent på 2600 kr. årligt. Dette beløb er der udsendt opkrævning på – af
likviditetsmæssige grunde)
5. Forslag: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring – for at følge med tiden og spare papir:
Ændring af §4. Generalforsamlingen
Nuværende tekst: Generalforsamlingen varsles skriftligt til samtlige husstande mindst 28 dage før
afholdelsen. Generalforsamlingen indkaldes ved brev til samtlige husstande med mindst 14 dages
varsel og ……….
Forslag til ny tekst: Generalforsamlingen varsles pr. mail til samtlige husstande samt ved opslag på
Foreningens Hjemmeside mindst 28 dage før afholdelsen. Generalforsamlingen indkaldes pr. mail til
samtlige husstande samt ved opslag på Foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og ….
Ændring §5. Ordinær Generalforsamling
Nuværende tekst: Eventuelle forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på denne
generalforsamling, skal sendes skriftligt til formanden senest 21 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Forslag til ny tekst: Eventuelle forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på denne
generalforsamling, skal sendes skriftligt eller pr. mail til formanden senest 21 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
6. Valg til bestyrelsen
• Formand (Michael Øhrstrøm (277) er villig til genvalg)
• 4 andre bestyrelsesmedlemmer – mellem disse fordeler bestyrelsen posterne som
næstformand, kasserer, sekretær og medlem af Fælleshusudvalget. Nuværende
bestyrelsesmedlemmer (Heidi Kristensen (219), Ole Højberg (281), Henrik Bech Sørensen
(209) samt Peder Hald (237) er alle villige til genvalg.
• 2 suppleanter (Nuværende er Thorkild Vestergaard (215) og Vagn Hyldgaard (201)
7. Øvrige valg
• To medlemmer til Fælleshusudvalget (nuværende Rene Bjerregaard (223) og Gudmund
Kragelund (303))
• Valg af suppleant til Fælleshusudvalget (nuværende er Lars E.Andersen (225)

•

Medlem til Fællesarealudvalget (nuværende er Lars E.Andersen (225) og suppleant Peter
Jacobsen (227)).
• Valg af 2 revisorer (nuværende er Thorkild Vestergaard (215) og Kristian Ejlersen (247))
8. Bestyrelsen ønsker at orientere om og diskutere følgende to emner, som har været ”på
dagsordenen” i det forløbne år – både blandt medlemmerne og i bestyrelsen:
- Parkering – historik, regler, mundtlige aftaler med P-vagter etc.
- Ladestandere til EL-biler
Begge emner præsenteres indledningsvis af bestyrelsen, og derefter ønsker bestyrelsen at
generalforsamlingen diskuterer og kommer med gode ideer/forslag, som der kan arbejdes videre
med.
9. Eventuelt
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og en hyggelig aften. For at efterleve retningslinjerne fra
Sundhedsmyndighederne vedrørende forebyggelse af smittespredning, beder vi om tilmelding til
generalforsamlingen – så ved vi, at vi kan være i lokalerne, og så ved vi, hvor mange stykker smørebrød,
der skal bestilles.
Bestyrelsen sørger for håndsprit og siddeplads til alle tilmeldte.
Tilmeld dig derfor enten via mail til michael.oehrstroem@gmail.com eller på SMS 4023 2941 – senest
mandag d.31.8. Skriv navn og nummer på Fennebakken – samt antal deltagere.

Der kommer container i weekenden 28.-30. august

