Generalforsamling 2020.
Grundejerforeningen Teglbakken indkalder hermed til den årlige generalforsamling. På grund af coronavirus-bestemmelserne er det desværre nødvendig at ændre på det sædvanlige format.
Forsamlingsforbuddet på max 10 umuliggør, at vi samles på Skovmøllen.
Bestyrelsen har vurderet på alternative modeller og besluttet at gennemføre generalforsamling i november
måned som foreskrevet i vedtægternes §5.
Generalforsamling gennemføres den 23. november kl 19.00 hos formanden Teglbakken 67.
Generalforsamlingen vil være omfattet af forsamlingsforbuddet, så bestyrelsen håber, at medlemmerne vil
give fuldmagt, hvilket må siges at være en klar forudsætning for at generalforsamlingen kan gennemføres.
Såfremt der møder 11 medlemmer eller flere medlemmer, må vi desværre aflyse generalforsamlingen.
Dagsordenen vil i henhold til vedtægternes § 7 være følgende:
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår adv. Carsten Lorentzen
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – skriftlig beretning vedhæftes
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab – vedhæftes
4. Forelæggelse af budget for det kommende år – vedhæftes
5. Valg af formand til bestyrelsen – Formand Jens Kristiansen genopstiller
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
a) de nuværende bestyrelsesmedlemmer: Ivan Madsen, Michael Pram, Lars
Bak og Jens Riis Andersen genopstiller.
b) de nuværende suppleanter: Anja Finkelmann og Annika Vatnhamar
genopstiller.
7. Valg af revisor – den nuværende revisor Benni Hansen genopstiller
8. Eventuelt
Ift. punkt 4 foreslår bestyrelsen, at de nuværende kontingenter fastholdes. Det vil sige at kontingent til
grundejerforeningen bliver 600 kr og kontingent til vejpuljen bliver 1000 kr.
Ift. Punkt 5, 6 og 7 Interesserede grundejere opfordres til, at stille op til de planlagte valg. Dette skal
meddeles pr mail senest 16. november. Bestyrelsen vil den 17. november oplyse om de kandidater, der kan
stemmes på.
Mail om kandidatur til valghandlingen jf pkt 5, 6 og 7 kan sendes til grf-teglbakken@hotmail.com. Når
der er overblik over hvem, der kan stemmes på, kan I sende fuldmagter til grf-teglbakken@hotmail.com i
perioden 18.november til 22 november.

