Tranbjerg, den 8. juli 2021

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
2021
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I SOGNEGÅRDEN KIRKETORVET
Onsdag den 29. september 2021 KL. 19.00
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.

Indkomne forslag
- forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge vedtægternes. § 4
fremsendes til bestyrelsen senest den 1. september.
(Eventuelle forslag fremsendes – gerne på mail – til Niels Trolle Andersen,
Horsevænget 29, mail: grf.oesterby@gmail.com )

Adresse: Horsevænget 29
8310 Tranbjerg J

Mail: grf.oesterby@gmail.com

Hjemmeside:www.grf-oesterby.dk

5.

Udkast til budget og fastsættelse af kontingent
- bestyrelsen foreslår kontingent nedsættes til kr. 2.500 årligt.
- kontingentet betales én gang årligt i november måned.

6.
Valg:
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

på valg er
på valg er
på valg er

Niels Trolle Andersen
Jan Ankersen
Fatos Kutllovco

1 revisor

på valg er

Knud Rasmussen

( Måske villig til genvalg )
( Ønsker ikke genvalg )
( Måske villig til genvalg )

2 bestyrelses-/revisorsuppleanter: Der skal vælges to suppleanter
Suppleant
7.

på valg er

Manja Meister

( Ønsker ikke genvalg)

Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 vil efter den 8. september kunne ses på
grundejerforeningens hjemmeside www.grf-oesterby.dk.
Andre bilag, f.eks. regnskaber og budgetforslag, vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden.
Generalforsamlingen vil selvfølgelig blive afholdt efter de til den tid gældende begrænsninger på grund af corona-virusen.
Tilmeldingen kan afleveres i postkassen hos:

Niels T. Andersen, Horsevænget 29
Jan Ankersen,
Hyrdevænget 67
Tilmelding kan også mailes til grf.oesterby@gmail.com
Tilmeldingen bedes afleveret
SENEST DEN 21. SEPTEMBER.
================================================================
Undertegnede tilmelder hermed
____ personer
til GENERALFORSAMLINGEN 2021 onsdag den 29. september i SOGNEGÅRDEN.

Generalforsamlingen vil selvfølgelig blive afholdt efter de til den tid gældende begrænsninger på grund af corona-virusen.
Navn ............................................
Adr. ............................................

Husk at aflevere tilmeldingen senest tirsdag den 21. september 2021
Adresse: Horsevænget 29
8310 Tranbjerg J

Mail: grf.oesterby@gmail.com

Hjemmeside:www.grf-oesterby.dk

