Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Solvænget
Bestyrelsen for grundejerforeningen Solvænget indkalder hermed til ordinær
generalforsamling Mandag den 30. maj 2022 kl. 19.30 på adressen Rebæk Allé 62.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet for 2021 samt budget for 2022.
Regnskab og budget til godkendelse på generalforsamlingen kan findes på foreningens hjemmeside
fra 25. Maj.

4. Valg til bestyrelsen:
Da vores kasserer fraflytter grundejerforeningen skal der findes en ny kasserer. Uden en kasserer vil
grundejerforeningen ikke fungere, hvorfor bestyrelsen på det kraftigste opfordrer til - og håber - at en
talkyndig person vil indtræde i bestyrelsen. Arbejdet er overkommeligt, men vigtigt for alle beboere i
grundejerforeningen.
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

På valg
På valg – genopstiller ikke
(valgt ind til april 2023)
På valg
(valgt ind til april 2023)
På valg

5. Indkomne forslag
5a. Snerydning sæson 2022/2023
Aftale vedr. snerydning gentegnes med Snevagten ud fra flg. tilbud:
Firma

Fastprisaftale pr. sæson

Snevagten A/S
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre

Kr. 34.375 (inc. moms)

Ved fastprisaftale.
Pris pr. parcel
(69 parceller)
Kr. 500

Såfremt der ikke vælges en kasserer som pt. ikke er medlem af bestyrelsen, trækker bestyrelsen
forslag 5a.
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6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent for 2022.

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. 22. maj 2022 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. 25. maj
2022.

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. 28. maj 2022. 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 lørdag den 28. maj 2022
Parcellens adresse:
Antal deltagere:
E-mail adresse:
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