Frennegårdsparkens Grundejerforening
7. februar 2014

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i Frennegårdsparkens Grundejerforening i henhold til foreningens vedtægter

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19:00 på Usserød Skole i kantinen
Bestyrelsen byder alle medlemmer i foreningen velkommen, og håber at så mange som muligt vil møde op til
generalforsamlingen.
I anledning af foreningens 50-års jubilæum den 7/7 2014 har vi bedt museumsinspektør Hans JørgenWinther Jensen om
at komme og holde et foredag om ” Glimt af Frennegårdsparkens historie”.
Mødet vil derfor blive indledt med dette foredrag på ca. 30 minutters varighed. Generalforsamlingen begynder
umiddelbart efter foredraget.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Redegørelse for det fremtidige arbejde.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det følgende år, herunder fastlæggelse af honorar til
bestyrelsesmedlemmer.
Før vedtagelse af endelig budget skal følgende to forslag afgøres ved afstemning. Forslagene vil blive uddybet
på mødet, men se også næste side. På vedlagte budgetforslag kan man se forslagenes budgetindvirkning.
a. Bestyrelsen beder om penge til afholdelse af en jubilæumsfest til sommer.
b. Et medlem foreslår anskaffelse af nye fodboldmål til friarealet.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 1 suppleant.
På ordinært valg til bestyrelsen er Kjeld Albrechtsen, Katrine Fugmann, Poul Holm og Hans Christian Jensen
samt Martin Dam som suppleant. Poul Holm genopstiller ikke. Lennart Jørgensen, Anemonevej 6 stiller op til
valg som bestyrelsesmedlem.
Valg af revisorer og suppleant.
På valg er revisorerne Peter Borg og Anne Marie Schrøder samt revisorsuppleant Annette Flagstad.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der budt på smørrebrød og øl/vand. Af hensyn til arrangementet skal nedenstående
tilmeldingsslip afleveres til et af flg. bestyrelsesmedlemmer senest torsdag den 20. februar 2014: Katrine Fugmann,
Erantisvej 15, Kjeld Albrechtsen, Bellisvej 26 eller Nic Thielsen, Anemonevej 7.
Alternativt kan man, også senest 20. februar, tilmelde sig på hjemmesiden ved at sende en kontaktformular til
formanden med angivelse af navn, adresse, og hvor mange der kommer. Kontaktformularen findes på
http://www.frenne.dk og tryk på Kontakt i menuen til venstre.
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Vedrørende pkt 5a forslag fra Bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at der afsættes et engangsbeløb på kr. 20.000,- til afholdelse af en 50-års jubilæumsfest til sommer.
Bestyrelsen har udformet et budget for en fest der afholdes på friarealet, med opstilling af telt, underholdning samt
hoppeborg eller lignende til børnene. I budgettet er der indlagt egenbetaling for nogle dele af traktementet. Et festudvalg
bemyndiges dog til, inden for beløbets størrelse, at sætte de endelige rammer for festen.

Vedrørende pkt 5b forslag fra et medlem:
Anskaffelse af nye fodboldmål til friarealet. Det foreslås, at der anskaffes to robuste og vedligeholdelsesfrie fodboldmål
i aluminium. Bestyrelsen bemyndiges til at anskaffe målene til en maksimal pris på kr. 10.000,-

Da der på dette års generalforsamling er forslag til afstemning vedlægger vi en fuldmagt som, hvis man er forhindret i at
møde personligt op, kan udfyldes og afleveres til bestyrelsen før generalforsamlingens start.

FULDMAGT
Undertegnede

________________________________

________________________________

navn

giver hermed fuldmagt til

adresse

________________________________

________________________________

navn

adresse

på generalforsamlingen i grundejerforeningen den 25. februar 2014
- til generelt at stemme på mine vegne



- til pkt 5a (om jubilæumsfest) at stemme  ja
- til pkt 5b (om fodboldmål) at stemme  ja

___________
dato

 nej
 nej

____________________________________________
underskrift

TILMELDING
Fra ejendommen _________________________vej nr. ____

deltager ___ personer i generalforsamlingen den 25. februar 2014
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