1. juli 2020

Indbydelse til arrangement vedr. indbrudsforebyggelse og
indkaldelse til Generalforsamling
Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling onsdag den 9. september 2020.
Inden generalforsamlingen indbydes I til at deltage i oplæg fra Bo Trygt om indbrudsforebyggelse
og Nabohjælp. Oplægget er ved forebyggelsesekspert Steen Edling og begynder kl. 18.00.
Der vil efter oplægget være en pause inden generalforsamlingen begynder.
Bestyrelsen håber, at I vil støtte op om arrangementet.

Indkaldelse til Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 9. september 2020, kl. 19:00 i Kløverhytten,
Hørhavevej 55 D med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelse.
Formandens beretning.
Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det seneste år.
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer og suppleanter.
- Forslag om oprensning af brønde forår og efterår ved Odder kloakservice
- Forslag om nedsættelse af kontingentet til 1.000 kr. årligt
Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent for det
kommende regnskabsår.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
- Bestyrelsesmedlem Søsterhøjvej: Berit Marquard Vendelbjerg modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlem Sandmosevej: Carsten Gyldensted modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlem Sandmosevej: Ditte Sarto er ikke på valg
- Bestyrelsesmedlem Katterhøjvej: Kenneth Bredgaard Riis er ikke på valg
- Bestyrelsesmedlem Søsterhøjvej: Lene Niemann Nejsum er ikke på valg
Valg af revisor og suppleant.
- Revisor. Karen Prange modtager genvalg
- Valg af Revisorsuppleant.
- Valg af suppleant for Katterhøjvej/Søsterhøjvej
Andet, herunder eventuelt opfordringer til bestyrelsen
- Drøftelse af hvilke udbedringer, der skal iværksættes ift. asfalten
- Drøftelse af alternative bankforbindelser
- Drøftelse af om det nuværende grønne vedligehold er passende – ønsker om beplantning
eller andre særlige arbejder

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et portionsanrettet let traktement.
Tilmelding til traktementet skal ske enten via e-mail til dittesarto@gmail.com eller ved at aflevere
sedlen nederst på siden til Ditte Sarto, Sandmosevej 64 senest mandag den 17. august 2020.

Bilag:


Regnskab for 2019 samt budget for 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Undertegnede tilmelder herved _____ personer til spisning på grundejerforeningens
generalforsamling onsdag den 9. september 2020.
__________________________________
Navn

__________________________________________
Adresse

