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 Indkaldelse til Generalforsamling 2021 - online 

 
I henhold til vedtægternes § 5 indkalder Bestyrelsen herved til ordinær Generalforsamling, som 
afholdes: 

 
TORSDAG 18. marts 2020 kl. 19:30 - ca. kl 20 

Generalforsamlingen vil pga. forsamlingsforbuddet foregå online på Zoom 
 
Link til Zoom-mødet vil sammen med en lille guide til Zoom, blive tilsendt ca. en uge før, via den 
mailadresse, der er tilmeldt grundejerforeningens mailliste.   
Bestyrelsen har indkøbt en flaske god vin og en lille snack til hver matrikel, som kan nydes til 
lejligheden. Denne kan afhentes med corona-forsvarlig afspitning og afstand torsdag d. 18. marts fra 
kl. 16. i carporten Hjorthøj 8. Tilmelding til Generalforsamlingen er ikke nødvendig. 
 
Dagsorden for Generalforsamlingen: 

 
1.  Valg af dirigent og navneopråb. 
 
2.  Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.     

    
3.  Det reviderede regnskab for 2019 og budgettet for 2020 fremlægges. Kopi af regnskabet 
er vedlagt denne indkaldelse. 

 
4.  Vedtagelse af medlemskontingent for det nye år. Bestyrelsen foreslår i år, at kontingentet 
forbliver på 1000 kr., dog 900 kr. hvis betalt inden 1. juni 2021. Den regulære frist for 
indbetaling er 1. september 2021. Vi opfordrer alle til at betale tidligt og derigennem opnå 
rabat. Benyt venligst Nordea Bank konto nr. 2252 6283436983. 

 
For generelt at sikre kommunikationen mellem medlemmerne og Bestyrelsen, vil vi opfordre 
alle til at tilmelde sig med e-mailadresse på foreningens hjemmeside: www.grf-hjorthoej.dk   

 
5.  Indkomne forslag. (Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen – frist 10. feb.) 
 
6.  Valg af bestyrelse og revisor.  
Bestyrelsen består af Carsten Bruun (formand), Henrik Hornhaver (kasserer), Mette Ulrich 
(sekretær) og Susanne Bangert Struwe (suppleant), og revisor er Jørgen Bach – alle er villige 
til genvalg. 
 
7.  Nedsættelse af festudvalg til vejfesten – hvis man ønsker at være en del af festudvalget, 
men ikke kan deltage i generalforsamling, kan man på forhånd melde sig til bestyrelsen. 
 
8.  Eventuelt. 

 
 
Vi ser frem til at se så mange som muligt online! 
Vel mødt – Bestyrelsen 
 
 
 



 
 


