GRUNDEJERFORENINGEN HUSUM NY HAVEBY
www.husumnyhaveby.dk
Dato: 02. februar 2017
Medl.: 2700-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017
Grundejerforeningen Husum Ny Haveby, vedrørende ejendommen Ågerupvej 40, 2700
Brønshøj.
Med henvisning til grundejerforeningens vedtægter, har jeg herved fornøjelsen af at indkalde til
ordinær generalforsamling
torsdag, den 23. februar 2017
kl. 17.00
på Korsager Skole, Tersløsevej 35
I henhold til vedtægterne har generalforsamlingen følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning for året 2016/2017 (kopi vedlagt)
Regnskab for året 2016 (kopi vedlagt)
Budget for året 2017 (kopi vedlagt, se regnskab)
Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling
skal være afleveret til formanden senest 10 dage og tidligst 30 dage før
generalforsamlingen, jf. vedtægterne).
Valg til bestyrelse samt suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Christian Tellefsen - kasserer (genopstiller)
Søren Jensen - bestyrelsesmedlem (genopstiller)

Der vil være drikkevarer inden/under generalforsamlingen.
Generalforsamlingsreferatet omdeles/udsendes ikke, men lægges op på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Lasse Ryberg, formand
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Bestyrelsens beretning for året 2016-17
2016 har set med bestyrelsens øjne været et relativt roligt år.
Foreningen har dog igen i år måttet betale reparationsudgifter for et overkørt hjørne, som store
lastvogne har ødelagt. Det er altså fortsat et problem, at vores fortove ødelægges, men at vi ikke
har vidner, der har oplevet det, præcis da det skete.
Desuden har vi fået suget brønde. I år har udgiften været større end vanligt, da firmaet har fisket
både asfalt, nummerplader og større sten op af brøndene. Men i det mindste er de nu helt tømte.
I den forbindelse vil bestyrelsen huske alle medlemmer på vigtigheden af at samle affald og blade
op fra egen vejkant. Gør man det ikke, ender de i brøndene, som til sidst kan blive tilstoppede. Og
så ser det også pænere ud, hvis kvarterer et renholdt.
Som det fremgår af budgetforslaget for 2017, lægges der igen op til en opsparing af kontingent, så
vi er endnu bedre polstret til det år, hvor vi blive nødt til at lave en delvis eller fuld vejforbedring.
Alle foreningens medlemmer ønskes et godt 2017!
På bestyrelsens vegne
Lasse Ryberg, fmd.
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FULDMAGT

Undertegnede: _______________________________
Ejer af: ______________________________
Giver hermed (navn): __________________________________________
Boende: _____________________________________________________

fuldmagt til på mine vegne at stemme på grundejerforeningen Husum Ny Havebys ordinære
generalforsamling i 2017 .

_____________ , den

/

-2017

__________________________________________________________
Underskrift:

§ 12 i foreningens vedtægter:
”Stemmeberettigede medlemmer har ret til at lade sig repræsentere ved et andet medlem med en
skriftlig fuldmagt.
Fuldmagten overgives på generalforsamlingen til formanden/dirigenten.”

