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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling 
torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00 

 
Vi inviterer hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 10. marts kl. 19.00 på Kokkedal Skole Vest 

(overfor tandlægerne). 

 

I år er der desværre mange, der ikke fortsætter i bestyrelsen. Det betyder, at der er behov for fem nye 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Hvedevænget har jo en del år på bagen, og vedligeholdelsesopgaverne bliver ikke mindre fremover. Har du en 

holdning til drift og udvikling af bebyggelsen, de grønne områder, legepladser, arbejdsdage m.m., så meld dig til 

bestyrelsen. 

 

Kommer vi i den situation, at vi ikke kan stille en fuldtallig bestyrelse, vil der være opgaver, der ikke bliver løst. 

Alternativet er at købe hjælp udefra – med kontingentstigning som resultat. 

 

Vi håber, du vil overveje, om det kan være noget for dig at blive en del af bestyrelsen, så vi sikrer, at 

Hvedevænget fortsat fungerer. 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 

4. Rettidigt indkomne forslag 

 Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 25. februar kl. 19.00  

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6. Valg af formand til bestyrelsen:  Mia Skjoldstrand (ønsker ikke genvalg) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 

 a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Anders R. Thunell (villig til genvalg) 

   Helge Hesselberg (villig til genvalg) 

   Anne Nørgaard  (ønsker ikke genvalg) 

 b. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Steven R. Andersen (er fraflyttet) 

 c. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år Peter Nørgaard (ønsker ikke genvalg) 

 d. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år Thomas Wiigh Larsen (ønsker ikke genvalg) 

8.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 

9.  Valg af kritisk revisor: 

 a. 1 kritisk revisor for 2 år Erik Johannes Aagaard (villig til genvalg) 

 b. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år Jørgen Siiger (villig til genvalg) 

10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning). 

Hvis man er forhindret i at deltage, så husk at give fuldmagt til en nabo. 

Med venlig hilsen         

Bestyrelsen 


