Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningens grundejere
(Fredensborg d. 25. september 2016)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen:
Torsdag d. 27. oktober 2016 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i år i:
Sognegården, Asminderødgade 48, 3480 Fredensborg.

Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse eller
efterretning
4) Valg af kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem for 2 år:
a) Formand Peter Bøgebjerg, ønsker genvalg.
b) Bestyrelsesmedlem Hans Peter Bork, ønsker genvalg.
c) Bestyrelsesmedlem Morten Hansen, ønsker genvalg.
Iben Herskind Olsen, er indtrådt som bestyrelsesmedlem og er ikke på valg.
5) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
a) Annemette Barsøe, ønsker genvalg
b) Iben Herskind Olsen, indtrådt i bestyrelsen og pladsen er ledig
6) Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17.
a) Bestyrelsen forslår genvalg af de nuværende revisorer:
i) ekstern: A. Albrechtsen Revision
ii) interne: Erik Østergaard, Ib Guldager
7) Vejsynrapport og kloakgennemgang ved Hartvig Consult
8) Indkomne forslag
9) Det kommende års budget, herunder kontingent.
10) Eventuelt.
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7 skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 13. oktober 2016. Forslag bedes så vidt muligt fremsendt elektronisk til
bestyrelsen1do@gmail.com.
Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges,
at der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt.
Tilmelding: Der vil traditionen tro blive serveret kaffe/te, øl og vand. Af hensyn til traktementet
skal nedenstående slip afleveres til et bestyrelsesmedlem senest den 20. oktober 2015. Tilmelding
kan tillige ske på email til bestyrelsen1do@gmail.com.

Vi skal gøre opmærksom på, at det reviderede regnskab med formandens beretning, budget og
eventuelle indkomne forslag i kopi vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.1do.dk
umiddelbart inden generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke selv er i stand til at hente materialet
på hjemmesiden kan rette henvendelse til formanden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Vi vil gerne tilmelde _______ personer til generalforsamlingen, torsdag den 27. oktober 2015
Navn _________________________________

Hus nr. ________

Afleveres senest d. 20. oktober 2016 - D407 Peter Bøgebjerg / D309 Hans Peter Bork
- eller på email til bestyrelsen1do@gmail.com
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