Nedersøparken, 7. marts 2018

Dagsorden til generalforsamling for Grundejerforeningen Nedersøparken
Torsdag den 15. marts 2018, klokken 19.30 i Foreningshuset, Søvej
Medlemmer af ejerens husstand samt lejere har adgang til at overvære generalforsamlingen med taleret,
ikke stemmeret.
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent. Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning om det foregående år.
Aflæggelse af regnskab, attesteret af revisor (se bilag 1).
Forslag fra bestyrelsen:
a. Nedsættelse af gadefestudvalg.
b. Skal e-mail-adresserne på grundejerne fortsat holdes hemmelige (ikke til tredjepart, men
mellem grundejerne)?
c. Oprettelse af en Facebookgruppe for Nedersøparkens grundejere og beboere.
5.
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest 1.
marts. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
6.
Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent (se bilag 2). Bestyrelsen indstiller til
generalforsamlingen, at kontingent for 2018 fastsættes til 600 kroner (kontingent for 2017 var
ligeledes 600 kroner).
7.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. I år er Pia Holm Hansen, nummer 28; Cindy
Kryger Sørensen, nummer 38; og Linda Saaugaard Hansen, nummer 27 (modtager ikke genvalg) på
valg. Første suppleant er Henrik Krogh Bergmann, nummer 8; anden suppleant er Søren Vingum
Lindholm, nummer 18.
8.
Valg af revisor og suppleant. Nuværende revisor er Linda Schmidt Werner, nummer 13; og suppleant
er Johs. Lambæk, nummer 40 (modtager ikke genvalg).
9.
Eventuelt.
a. Flagning ved konfirmation: i 2018 er der konfirmation i Jels Kirke såvel Bededag fredag den 27. april,
som søndag den 29. april. Der er følgende konfirmander i 2018 fra Nedersøparken: Mollie Mette
Kruse Oxlund (nr. 23 ind til for få uger siden), Sara Weibeck (nr. 24), Emil Kruse (nr. 39), og Marcus
Trapp (nr. 41).
b. Arbejdsdag på fællesareal søndag den 27. maj 2018, klokken 10.00.
Af hensyn til kagebagning og kaffe-/tebrygning, henstiller bestyrelsen til, at tilmelding til generalforsamling
sker senest fredag den 9. marts 2018 til sekretær Linda Saaugaard Hansen, nr. 27, nimaj98@hotmail.com.

