G
rundejerforeningen V
estergård
Grundejerforeningen
Vestergård
8361
Hasselager
8361 Hasselager

Indkaldelse
til den
den ordinære
ordinære generalforsamling
Indkaldelse til
generalforsamling ii Grundejerforeningen
Grundejerforeningen Vestergård
Vestergård
mandag
februar 2022
mandag den
den 21.
21. februar
2022 kl.
kl. 19,00
19,00
ii kantinen
Tranbjergskolen, Grønløkke
kantinen på
på Tranbjergskolen,
Grønløkke afdelingen.
afdelingen.
Dagsorden
følger
Dagsorden er
er som
som følger
1.
Valgafaf dirigent
dirigent
1. Valg
om foreningens
foreningens virksomhed
2.2. Bestyrelsens
Bestyrelsens beretning
beretning om
virksomhed i i det
det forløbne
forløbne år.
år.
af det
det reviderede
til godkendelse.
3.3. Fremlæggelse
Fremlæggelse af
reviderede regnskab
regnskab til
godkendelse. Regnskabet
Regnskabet kan
kan ses
ses på
på
foreningens hjemmeside
foreningens
hjemmeside
forslag. Der
forslag.
4.4. Indkomne
Indkomne forslag.
Der er
er ingen
ingen indkomne
indkomne forslag.
af kontingent
og budget
for det
5.5. Fastlæggelse
Fastlæggelse af
kontingent og
budget for
det kommende
kommende år.
år. Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår
foreslår uændret
uændret
kontingent:
500,- pr.
kontingent: kr.
kr. 500,pr. kvartal.
kvartal. Budgetforslag
Budgetforslag kan
kan ses
ses på
på foreningens
foreningens hjemmeside
hjemmeside
Vejfond —— (bidrag
fra kontingentandel,
jf. S§ 9,
6.6. Vejfond
(bidrag fra
kontingentandel, jf.
9, stk.
stk. 12)
12) —
— anvendelse
anvendelse af
af midler
midler
Valg af
af bestyrelse.
valg er:
7.7. Valg
bestyrelse. På
På valg
er:

Aase Dahl
Aase
Dahl Tranberg
Tranberg
Per
Jensen
Per Jensen –- genopstiller
genopstiller ikke
ikke

Valg af
af 22 suppleanter.
suppleanter. På
valg er:
8.8. Valg
På valg
er:

Christian
Christian Brandt
Brandt
Casper
Amdi Lund
Casper Amdi
Lund Jensen
Jensen

co

9. Valg
Valg af
af revisorsuppleant.
valg er:
revisorsuppleant. På
På valg
er: Lone
Lone Kaasgaard
Kaasgaard
10.
10. Eventuelt
Eventuelt
Med
Med venlig
venlig hilsen
hilsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen

Send en
Send
en email
email til:
til: post@gfvestergaard.dk
postægfvestergaard.dk med
med dit
dit navn,
navn, din
din adresse
adresse og
og din
din email
email adresse,
adresse,
så vil
så
vil du
du modtage
modtage al
al information
information på
på email
email fremover!
fremover!
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