GRUNDEJERFORENINGEN
ØRNEKÆRGÅRD
www.ørnekærgård.dk

30. august 2021
Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ørnekærgård
Omstående finder I indkaldelse til grundejerforeningens ordinære generalforsamling
tirsdag 14. september 2021 kl. 19.00 i Vibeholmskolens festsal
Vi henviser til det brev til medlemmerne, der blev omdelt i februar, om udsættelse af
den ordinære generalforsamling 2021 på grund af Covid-19 situationen.
Generalforsamlingen skulle under normale omstændigheder have været afholdt senest
15. marts 2021.
OBS! Desværre må vi alle stadig leve med Covid-19 risikoen.
Derfor afholder vi generalforsamlingen i Vibeholmskolens festsal, så der er
bedre plads.
Af hensyn til opstilling af det rigtige antal stole med god afstand imellem beder
vi om, at I giver bestyrelsen besked om, at I møder op til generalforsamlingen.
Send en mail om I kommer én eller to til info@ørnekærgård.dk (skrive venligst
husnummer i mailen) eller aflevér en seddel i postkassen hos et af bestyrelsesmedlemmerne i nr. 14, 72, 78 eller 166.
Vi håber på jeres forståelse for denne fremgangsmåde, der blot har til formål at sikre,
at vi stiller det rigtige antal stole op i festsalen.
Opråb: Vi har brug for dig.
Vi håber at du vil stille op til valg.
Vi mangler en kandidat til posten som suppleant til bestyrelsen.
Valget gælder for 2 år.
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DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2021 KL. 19.00
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES PÅ
VIBEHOLMSKOLEN, ISHØJ, I FESTSALEN
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2020
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
Årsrapporten for 2020 kan ses på hjemmesiden.
4. Forslag fra bestyrelsen
 Bestyrelsen beder generalforsamlingen beslutte, om bestyrelsen skal arbejde videre
med at få udrullet fibernet i Ørnekærs Vænge.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
 Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer for 2021 og dernæst forslag til budget for samme periode.
Der henvises til kontingent- og gebyroversigt samt budget til generalforsamlingen på
hjemmesiden.
6. Forslag fra medlemmerne
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
 Henrik Kjølberg
nr. 14
(villig til genvalg, 2 år)
 Allan Iskov-Eskebæk nr. 166
(villig til genvalg, 2 år)
 Tina Aydemir
nr. 78
(villig til valg, 1 år)
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 Valg af ny suppleant for 2 år
Bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde kandidatur hurtigst muligt.
9. Valg af revisor
 Per Brandt
nr. 40
(ikke villig til genvalg)
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Allan Uttenthal, nr. 66, for 2 år
10. Valg af revisorsuppleant
 Steen Larsen
nr. 10
(villig til genvalg)
11. Eventuelt
OBS! Bestyrelsen beder de medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen om at tilmelde
sig, se omstående side.
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