GRUNDEJERFORENINGEN ”HJORTHØJ”

INDKALDELSE
TIL
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægternes § 5 indkalder bestyrelsen herved til ordinær generalforsamling, som afholdes
Onsdag den 29. marts 2006 kl. 19.00
hos
FORCE Technology, Hjortekærsvej 99

Inden generalforsamlingen vil forfatter Erik Frank Jeppesen fortælle om ”Historie og
historier fra det gamle Hjortekær”. Erik Jeppesen har senest bidraget med et indlæg
om sin opvækst i Hjortekær i Lyngby-Bogen 2004-05.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.
Dagsordenen for generalforsamlingen er i følge vedtægternes § 5 følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – kopi af regnskabet vedlægges.
4. Vedtagelse af medlemskontingent for det nye år.
Grundejerforeningens bestyrelse foreslår uændret kontingent på kr. 875,- med
henblik på opsparing til renovering og udskiftning af knækkede fliser på
fortovene. Endvidere foreslås den sædvanlige rabat på kr. 50,- såfremt betaling
sker inden den 1. juli 2006.
5. Indkomne forslag.
Ifølge vedtægternes § 6 skal forslag til emner, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i hænde senest den 10. februar.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet på at udgive et sæt ”Regler for Husorden” til
indlæggelse på grundejerforeningens hjemmeside. Udkast til ”Husorden”
vedlægges, som på generalforsamlingen ønskes drøftet og godkendt.
6. Valg af bestyrelse, en suppleant og revisor.
De nuværende bestyrelsesmedlemmer Jens U. Rømeling og Per Hovgaard ønsker
ikke at stille op til genvalg, hvorimod Jørgen Bach og Poul Hansen begge er
villige til at stille op til genvalg.
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Bestyrelsen foreslår valg af Morten G. Nielsen, Gadevangen 54 og Lisa
Ingemann-Hansen, Gadevangen 44 til de ledige poster som henholdsvis
bestyrelsesmedlem og suppleant.
Foreningens revisor, Ole Harmsen er villig til genvalg.
7. Eventuelt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmeldingsblanket til deltagelse i Generalforsamlingen den 29. marts 2006.

Antal deltagere:

Navn:

Adresse:

Bedes venligst afleveret til et af bestyrelsesmedlemmerne senest onsdag den
22. marts 2006.
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