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Indkaldelse til generalforsamling 
 

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

Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19:00 på Usserød Skole i kantinen 
 

Bemærk at i år starter vi med et indlæg fra Naturgruppen med oplæg til  
øget biodiversitet i vores område  

 
Dette er den ordinære generalforsamling for 2021, der grundet coronasituationen ikke kunne afholdes i marts og 
derfor nu afholdes i september. 
 
Bestyrelsen byder alle medlemmer i foreningen velkommen, og håber at så mange som muligt vil møde op til 
generalforsamlingen. Selve generalforsamlingen ca. kl. 20:00 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent.  
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Redegørelse for det fremtidige arbejde 
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det følgende år, herunder fastlæggelse af honorar til 

bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 1 suppleant. 

På ordinært valg til bestyrelsen er Mathias Jensen, Nic Thielsen og Åsa Persson. Alle genopstiller på nær Nic 
Thielsen. Suppleant Niels Juhl, Erantisvej 6 kandiderer som bestyrelsesmedlem. Hvis han vælges, skal der 
vælges to suppleanter. Katrine Fugmann genopstiller som suppleant og Martin Dam, Erantisvej 29 
kandiderer som suppleant. 

7. Valg af revisorer og suppleant.  
Mads Jørgensen og Kjeld Albrechtsen genopstiller som revisorer. Anne-Marie Schrøder genopstiller som 
revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 
 
Bestyrelsens beretning, regnskab for 2020 samt budget for 2021 blev omdelt i februar, og kan også findes på 
frenne.dk 
 
Før generalforsamlingen bliver der budt på smørrebrød og øl/vand. Af hensyn til arrangementet skal nedenstående 
tilmeldingsslip afleveres senest fredag den 24. september 2021 til et af flg. bestyrelsesmedlemmer: Christian W 
Frøsig, Erantisvej 3, Åsa Persson, Bellisvej 30 eller Lennart Jørgensen, Anemonevej 7. 
 
Alternativt kan man, også senest 24. september, tilmelde sig via hjemmesiden frenne.dk ved at klikke på 
Generalforsamling i menuen til venstre. 
 
Bestyrelsen 
 

 

Tilmelding til Generalforsamling 28. september, 2021 
 
Fra ejendommen _________________________vej nr.   ____ 
 
deltager ___ personer i spisning og efterfølgende generalforsamling 
 
deltager ___ personer alene på generalforsamlingen uden spisning  


