GRUNDEJERFORENINGEN
GUNDSØPARKEN

gundsoeparken@live.dk

06. februar 2014

Til grundejerforeningens medlemmer

Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19:00
på Kirkegårdsvej 10 (v/kasserer Gitte Magnussen i gildesalen)

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 2013 (til sammenligning budgettet for samme år) samt
budget for 2014
Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages 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.
Indkaldelsen forventes også at kunne ses på foreningens hjemmeside www. gundsoeparken.
dk - jfr. tidligere år.
Til information er foreningen pt. ved at overflytte alt fra vores hjemmeside – dvs. fra domain
www.webbyen til www.MyWebToNet, da www.webbyen nedlægges, så vi prøver på at nå al
domainoverflytning på vores hjemmeside inden generalforsamlingen. Der kan ikke opdateres
noget længere på vores gamle domain. For god ordens skyld skal nævnes, at vi bibeholder
foreningens hjemmeside www.gundsoeparken.dk
Husk at man også kan finde nyttige oplysninger om foreningen – bl.a. også vedtægterne, på
vores hjemmeside.
I forbindelse med generalforsamlingen byder grundejerforeningen på lidt forfriskninger.

Med venlig hilsen
P.b.v.
Nina Lind
formand

GRUNDEJERFORENINGEN
GUNDSØPARKEN

gundsoeparken@live.dk

Grundejerforeningen Gundsøparken afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
på Kirkegårdsvej 10 (v/kasserer Gitte Magnussen i gildesalen)
TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 KL. 19:00
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen beretning om det forløbne år
3. Regnskab 2013
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Budget og fastsættelse af kontingent 2014
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og suppleant ifr. vedtægter § 12.
Valg af formand;
A) Valg af formand. Efter tur afgår Nina Lind - genopstiller ikke
Valg af bestyrelsesmedlem;
B) Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Efter tur afgår Morten Schalck – genopstiller ikke
Valg af bestyrelsessuppleant;
C) Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Efter tur afgår Charlotte Strandfelt
Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr § 15
D) Valg af 1 revisor. Efter tur afgår Jette Bankovic
E) Valg af 1 revisorsuppleant. Efter tur afgår Jacob Lind – genopstiller ikke
8. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning, jfr. vedtægter § 18
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 generalforsamlingen.
Om fortabelse af retten til at deltage i generalforsamlingen og fortabelse af valgbarhed
henvises til vedtægterne § 6, stk. 8

Pbv
Formand
Nina Lind
Ole Nielsensvej 11 (mobil:21805491)

