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Dato/Tid/Sted: 30.03.23 / kl. 18:30 / Folkehuset Hasle 
Mødetype: Generalforsamling i grundejerforening – Dagsorden 
Deltagere: Alle medlemmer – husk at tilmelde jer, samt medbringe bevis på kontingentindb. 

 
Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Regnskab og budget er ikke fremsendt samtidig med indbydelsen til generalforsamlingen, da den 

nuværende bestyrelse ikke kan få adgang til foreningens konto. Den nye bestyrelse har derfor heller 
ikke brugt penge maj-december 2022. Regnskab og budget bliver eftersendt således, at 
medlemmerne vil have modtage regnskabet hurtigst muligt. 
Vi håber på Jeres forståelse, da det er essentielt, at vi kan stille en lovlig og fuldtallig bestyrelse. 

a. Afstemning om hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
 
3. Bestyrelsens/formandens beretning om de forløbne år. 

a. Kort gennemgang af bestyrelsens/formandens beretning for 2022 ved formanden. 
b. Afstemning om godkendelse af beretningen for 2022. 

 
 

4. Aflæggelse af regnskab, godkendt af revisor og bestyrelsen. 
a. Kort gennemgang af regnskabet for 2022 ved kasserer, evt. suppleret af revisor. 
b. Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2022. 

 
 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag/kontingent/vederlag. 
a. Kort gennemgang af budget for 2023 ved kasserer. 
b. Godkendelse af budget 

 
6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal stilles inden d. 21.3.2023) 

a.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen for 2022 består af Solvej Waagepetersen, Mads 
Hyldegaard og Kresten Kjær 

a. Mads og Solvej vil gerne fortsætte under forudsætning af, at det lykkes at stille en fuld 
bestyrelse. Kresten ønsker ikke at fortsætte. Vi har fundet en kandidat mere til bestyrelsen. 
Det betyder, at der skal vælges to mere. 

b. Øvrige opstillere til bestyrelsesposter. 
c. Afstemning om valg af bestyrelsesposter. 

 
 

8. Valg af suppleanter for bestyrelsen – Svend Poulsen er på valg. 
a. Svend Poulsen modtager genvalg,  
b. Øvrige opstillere til suppleanter. 
c. Afstemning om valg af suppleanter. 

 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
 

10. Eventuelt. 
 

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning. 


