Frennegårdsparkens Grundejerforening
14. februar 2017

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

Torsdag den 2. marts 2017 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.

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.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 1 suppleant.
På ordinært valg til bestyrelsen er Mads Jørgensen, Nic Thielsen og Jesper Carlsen. Mads Jørgensen
genopstiller ikke. Kasper Wittrock Barslund, Bellisvej 35, opstiller som kandidat til bestyrelsen. Katrine
Fugmann genopstiller som suppleant.
Valg af revisorer og suppleant.
På valg er revisorerne Peter Borg og Anne Marie Schrøder samt revisorsuppleant Annette Flagstad. Alle
genopstiller
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der budt på smørrebrød og øl/vand. Af hensyn til arrangementet skal nedenstående
tilmeldingsslip afleveres senest mandag den 27. februar 2017 til et af flg. bestyrelsesmedlemmer: Laust Johnsen,
Erantisvej 9, Kjeld Albrechtsen, Bellisvej 26 eller Nic Thielsen, Anemonevej 7.
Alternativt kan man, også senest 27. februar, tilmelde sig via hjemmesiden frenne.dk ved at klikke på
Generalforsamling i menuen til venstre.

Bestyrelsen

TILMELDING
Fra ejendommen _________________________vej nr. ____

deltager ___ personer i generalforsamlingen den 2. marts 2017
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Fuldmagt til Generalforsamling
Såfremt et medlem ikke kan møde personligt til generalforsamlingen, men ønsker at afgive stemme kan medlemmet
udstede en fuldmagt. Fuldmagten skal udstedes til et andet medlem, som man stoler på kan stemme på ens vegne.
Man kan ikke udstede fuldmagt til bestyrelsen (men godt til et bestyrelsesmedlem). Nedenstående fuldmagtsskema kan
anvendes.
En fuldmagt giver fuldmagtshaveren mulighed for selv at træffe afgørelse om de punkter, der bliver sat til afstemning
på foreningens generalforsamling.
En fuldmagt kan enten være en
o Generel fuldmagt,
o Generel fuldmagt med special bemyndigelse, dvs. en generel fuldmagt, men hvor fuldmagtsgiveren
udtrykkeligt angiver på konkrete områder, hvad der skal stemmes ja eller nej til
o Specialfuldmagt, dvs. at fuldmagtsgiveren udtrykkeligt angiver på konkrete områder hvad der skal stemmes ja
og nej til, og der er dermed kun fuldmagt til disse områder
Fuldmagtsgiver
Navn

________________________________________________

Adresse

________________________________________________

Fuldmagten udstedes til
Navn

________________________________________________

Adresse

________________________________________________

Fuldmagten er en: (kun ét kryds)
Generel fuldmagt
Generel fuldmagt med særlig bemyndigelse ‐ (skriv nedenfor hvad der gives særlig bemyndigelse til)
Specialfuldmagt ‐ (skriv nedenfor hvad der gives fuldmagt til)
Hvis der gives generel fuldmagt med særlig bemyndigelse eller specialfuldmagt skal det fremgå tydeligt, hvad der gives
fuldmagt til.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Dato

_________________

Fuldmagtsgivers underskrift

________________________________________
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