GRUNDEJERFORENINGEN
GUNDSØPARKEN

www.gundsoeparken.dk

06.februar 2013

Til grundejerforeningens medlemmer

Generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19:30
på Kirkegårdsvej 10 (v/kasserer Gitte Magnussen i gillesalen)

Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Gundsøparken afholdes på ovennævnte dato.
Bestyrelsen håber, at grundejerne vil møde talstærkt op for at få skabt en livlig dialog.
Der vedlægges dagsorden, regnskab 2012 (til sammenligning budgettet for samme år) samt budget for
2013.
Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages meget gerne. Disse skal dog afleveres skriftligt til
formanden (Nina Lind, Ole Nielsens Vej 11) – eller sendes på e-mail til gundsoeparken@live.dk senest 1
uge før generalforsamlingen for at kunne sættes under afstemning. I overensstemmelse med tidligere
generalforsamlingsbeslutning vil rettidigt modtagne forslag blive omdelt til alle medlemmer inden
generalforsamlingen.
Vi henviser nytilflyttere til vores hjememside vedr foreningens vedtægter.
Indkaldelsen kan også ses på foreningens hjemmeside www.gundsoeparken.dk, hvor man også fremover
kan finde nyttige oplysninger om foreningen – bl.a også vedtægterne.
I forbindelse med generalforsamlingen byder grundejerforeningen på lidt forfriskninger.

Med venlig hilsen
P.b.v.

Nina Lind
formand

GRUNDEJERFORENINGEN
GUNDSØPARKEN
Grundejerforeningen Gundsøparken afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
På Kirkegaardsvej 10 (v/ kasserer Gitte Magnussen i gillesalen)
TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19:30
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Regnskab 2012
3. Rettidigt indkomne forslag
4. Budget og fastsættelse af kontingent 2013
5. Formandens beretning om det forløbne år
6. Valg af kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessupplant ifr. vedtægter §
12 på ulige år.
Kasserer
A) Valg af kasserer. Efter tur afgår Gitte Magnussen
Valg af bestyrelsesmedlem;
B) Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Efter tur afgår Birgit Berner
C) Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Efter tur afgår Wini Bonfils

Valg af bestyrelsessupplant;
D) Valg af 1 bestyrelsessupplant. Efter tur afgår Benny Andersen
Valg af revisor og revisorsupplant, jfr § 15
E) Valg af 1 revisor. Efter tur afgår Per Ørskov
F) Valg af 1 revisorsupplant. Efter tur afgår Anna Fuglsang

7) Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning, jfr. vedtægter § 8

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest ugedagen før generalforsamlingen, jfr. vedtægterne § 8. Rettidigt indkomne forslag omdeles inden
generalforsamnlingen.
Om fortabelse af retten til at deltage i generalforsamlingen og fortabelse af valgbarhed henvises til
vedtægterne § 6, stk. 8
Pbv
Nina Lind / Formand
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