Grundejerforeningen

SMIDSTRUPHØJ
Formand: Torben Mortensen
Skaus-Ager 38, 3250 Gilleleje
Telefon: 20 52 13 02
8. september 2020

TIL FORENINGENS MEDLEMMER

Herved indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING, der afholdes:

Søndag den 27. september 2020 kl. 11.00 i Restaurant Fyrkroen
Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

Så er der endelig mulighed for at få afholdt generalforsamlingen, dog med visse restriktioner som er
følgende:
Der kan kun deltage en person fra hver matrikel.
Der serveres kun drikkevare som grundejerforeningen betaler.
Der vil være sprit til rådighed derude.
Ved brug af mundbind skal du selv sørge for dette.
Efter mødet vil der være mulighed for køb af frokost for egen regning.
Tilmeldingen skal ske senest den 21. september 2020 på én af følgende 3 måder:
Ved aflevering af talonen på side 2 til Dorthe Buhl, Hylde-Ager 15,
Ved e-mail til Dorthe Buhl, dorthe.buhl@gmail.com
Ved telefonisk henvendelse til formanden. (Se øverst)

DAGSORDEN:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår
Indkomne forslag
A: pkt. 6 i ordensreglementet ændres til følgende ”I perioden 1. maj til 30. september
må anvendelse af motoriserede haveredskaber ikke finde sted efter kl. 17.00 på søn-og
helligdage og ikke efter kl. 18.00 på lørdage”
B: nyt pkt. 11. ”I forbindelse med byggeri er der ingen restriktioner, man skal dog
tage hensyn til sine naboer.”
C: Bestyrelsen foreslår at pkt. 6 helt sløjfes.
7: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
8: Valg af revisor og revisorsuppleant
9: Eventuelt
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På valg er:
Formand:
Sekretær:
Veje og dræn:

Torben Mortensen – modtager genvalg
Dorthe Buhl – modtager genvalg
Asger Larsen, afgået før tid – ny vælges for 1 år.

Ikke på valg:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:

Tom Persson,
Jens Jørgensen

På valg er:
Bestyrelsessuppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Leif Ziegler Petersen
Flemming Palka
Mangler

Bestyrelsen kan konstituere sig anderledes, bortset fra formanden, der er direkte
valgt.
Medlemmer, der er interesseret i bestyrelsesarbejdet, og som ønsker at stille op til
valg, bedes tilkendegive dette overfor formanden.
Forslag til kontingent: kr. 400,00. Kontingentet opkræves via PBS den 1. september 2020.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21.
september 2020. Det skal være skriftligt og gerne på mail til formanden
torben.mortensen@privat.dk
Kun gyldigt medlemskab giver adgang til generalforsamlingen. Ved afstemning kan der kun afgives
een stemme pr. parcel.

Med venlig hilsen
Torben Mortensen
Formand
--------------------------------------------------------- klip --------------------------------------------------------TALON vedrørende deltagelse i generalforsamlingen.
Afleveres til Dorthe Buhl, Hylde-Ager 15
Dato:
Undertegnede: Navn:
Adresse:

Medlem nr:

____ Ja jeg kommer til generalforsamlingen den 27. september 2020 på Fyrkroen.
Underskrift:
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