Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Solvænget
Bestyrelsen for grundejerforeningen Solvænget indkalder hermed til ordinær
generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.30 på adressen Brøndbyskel 18.
Pga. COVID-19 situationen kræver bestyrelsen, at alle deltagere kan fremvise enten
coronapas eller dokumentation på negativ test, der er mindre end 72 timer gammel.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2020 og budget 2021.
Regnskabet for 2020 samt budget for 2021.

4. Valg til bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Revisor:

Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
Aage Rønn, Kirkebroen 69
Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
Lisbet Clausen, Præstemosen 78
Søren Helstrup, Skelbrovej 7
Vibeke Brun Jørgensen, Rebæk Allé 62

(valgt ind til april 2022)
På valg – genopstiller
På valg – genopstiller
(valgt ind til april 2022)
På valg – genopstiller
(valgt ind til april 2022)

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring for at lette bl.a. administrationen med banken.
Følgende § ønskes som tillæg til nuværende vedtægter.
• §12a: Tegningsregel: Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.

6. Fastsættelse af kontingent
Da bestyrelsen ikke vil anbefale en forlængelse af aftalen med Snevagten omkring snerydning, og
bestyrelsen ikke har fundet alternativer, foreslår bestyrelsen at der ikke opkræves kontingent for
2021.

7. Eventuelt
E-mail adresse
Bestyrelsen opfordrer til, at grundejerforeningens medlemmer sender en e-mail adresse til
postmaster@solvaenget.com som fremadrettet må benyttes til fremsendelse af indkaldelse, referat
fra generalforsamlingen samt andet materiale som vedrører grundejerforeningen.

Indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
Forslag til behandling under ”Indkomne forslag” skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse, dvs. d. 17. maj 2021 på adressen Rebæk Allé 62.
Alternativt kan forslag sendes pr. mail til foreningens mail postmaster@solvaenget.com.
Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.solvaenget.com senest d. 20. maj
2021.
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Referat fra generalforsamlingen
Referatet fra generalforsamlingen vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 8 dage efter
generalforsamlingen. Referatet kan udleveres på papir ved henvendelse hos sekretæren.

Tilmelding
Af hensyn til planlægningen af den praktiske del af generalforsamlingen, bedes tilmelding ske til Rebæk Allé
62 eller via postmaster@solvaenget.com senest d. 23. maj 2021. Venligst angiv adresse samt antal
deltagere.
Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at opfordre alle grundejere til at møde op til generalforsamlingen.
Mvh. Bestyrelsen

"""---------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere til generalforsamlingen tirsdag den 25. maj 2021
Parcellens adresse:
Antal deltagere:
E-mail adresse:
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