Onsdag 05. juni 2019/klhdk
Grundejerforeningen SANDAGER.
gfsandager@gmail.com
www.sandagergrundejerforening.dk
Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen SANDAGER.
Med henvisning til vedtægterne §13, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling som følger:
Dato: Søndag 23. juni, kl.: 10:00
Bemærk venligst, at veje denne dag er afspærret i tidsrummet 06:30 til 16:00 pga. IRONMAN.
Sted: Hornbæk hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 1.sal i cafeteria.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
Forslag fra bestyrelsen, derunder fastlæggelse af kontingent.
Forslag fra medlemmerne til bestyrelsen.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Add. 1.: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Annette Jægerlund.
Add. 3.: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Se vedlagte regnskab.
Add. 4.: Forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
Der er ikke modtaget nogen forslag til vedtægtsændringer.
Add. 5.: Forslag fra bestyrelsen, derunder fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til at gå videre med vejbump på Orionvej og
Tycho Jessens Vej, begrundet med at det er en stor udgift.
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse med 100 dkk, til 700,00 dkk årligt.

Add. 6.: Forslag fra medlemmerne til bestyrelsen.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne pr. 15. maj 2019.

Add. 7.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er formanden, Frits Janum. (Villig til genvalg)
På valg er sekretæren, Klaus Hansen. (Villig til genvalg)
På valg er konstitueret næstformand, Sven Lund-Rasmussen(Villig til valg)

Add. 8.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (vælges for 1 år ad gangen)
På valg er Mogens Grønvald-Larsen. (Villig til genvalg)
Bestyrelsen indstiller XX XX, til suppleant.
Add. 9.: Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
Bestyrelsen foreslår ”Kallerman revision”.

Vedlagte bilag/dokumenter.
Regnskab 2018

