Grundejerforeningen

17.8. 2020

NY HVIDOVRE
Der indkaldes hermed til

generalforsamling ( erstatning for aflyst gen.fors.)

i Grundejerforeningen Ny Hvidovre

Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00
I Bibliotekscaféen, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.
Med dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning. Er tidligere udsendt i forb. med indkaldelsen til den 17. Marts 2020.
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. Er tidl. udsendt til den 17. Marts 2020.
4. Indkomne forslag:
a) Bestyrelsen foreslår at vi udmelder os af SGH
b) Fra medlemmerne. Ingen p.t. men følg hjemmesiden, hvis der skulle komme forslag inden 10
dage før generalforsamlingen. Disse vil blive offentliggjort på hjemmesiden 8 dage før gen. Fors.
5. Budgettet for det løbende og det flg. Regnskabsår forelægges. Er tidligere udsendt.
6. Fastlæægelse af
c) kommende års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,d) Indskud. Bestyrelsen foreslår uændret indskud på kr. 100,e) Rykkergebyr: Bestyrelsen foreslår uændret rykkergebyr på kr. 100,f) Vederlag til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår det årlige vederlag til bestyrelsen således:
Formand, sekretær og kasserer: hver kr. 3.850. Øvrige best. Medl. Kr. 1.450,
7. Valg til bestyrelse.
Bestyrelsesmedlem og næstformand: Niels Jørgensen modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem og kasserer: Lene Andreassen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem og sekretær,: Susanne Egelund Jensen modtager ikke genvalg.
8. Valg til suppleant:
1. suppleant: Henrik Tønnesen, modtager genvalg.
9. Valg til revisor og revisorsuppleant.
2. revisor: Steen Nielsen modtager genvalg.
Revisorsuppleant: Michael B. Pedersen, modtager genvalg.
10. Eventuelt.
I lighed med tidligere år, er foreningen vært ved en let anretning, samt øl, vin og vand. Af hensyn til indkøb bedes afgivet
vejledende tilmelding til formand Poul Robert Andersen senest søndag 13.09 2020 ved nedenstående “slip”, som
afleveres hos Poul Robert Andersen, Poppel Alle 31, 2650 Hvidovre eller på mail: nyhvidovre@gmail.com
Bemærk spisningen starter kl. 18.00
Tilmelding til spisning
Vi kommer………….. person(er) til spisning if.m Grf. Ny Hvidovre generalforsamling den …onsdag den 16. Sept. 2020
Navn……………………………………………………….. Adresse……………………………………………………………………

