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GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ" 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 

24. februar kl. 19.00 – 22.00 

Græstedgård, lokale 4  

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejer- og antenneforeningen 
”Kildesø”, i f. vedtægterne §8, til afholdelse onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 på 

Græstedgård. 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer 
4. Rettidigt indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 

dage før generalforsamlingen, brug gerne kildesoe@kildesoe.dk) 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. § 6. 

6. Valg af kasserer  
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant 
8. Valg af 2 revisorer  

9. Valg af 2 revisor suppleanter 
10. Eventuelt 

 
Jesper Rasmussen blev valgt ind i stedet for John Martinussen, der fraflyttede, og er 
derfor på valg i år. Dog trak Jesper sig i starten af sidste år og blev suppleret af Ulrik 

Døhn. Ulrik Døhn stiller gerne op til bestyrelsen som fast medlem.  
Kirsten Neel Harry genopstiller ikke som kasserer, og bestyrelsen kan ikke p.t. pege 

på en kandidat. Du opfordres derfor til at kontakte bestyrelsen, såfremt du mener, at 
det er noget for dig. Posten kræver, at du har et vist kendskab til bogholderi og 

regnskab.  
 
Beretning, regnskab (med revisionspåtegning) og forslag til budget kan hentes på 

hjemmesiden www.kildesoe.dk under Generalforsamling og beretning. Regnskab 
er dog først klar efter den 6. februar. Eventuelt indkomne forslag kan hentes fra og 

med den 13. februar. Har du ikke adgang til vores hjemmeside, kan du få materialet 
udleveret på tryk ved at kontakte bestyrelsen. 
 

Vi håber naturligvis, at rigtigt mange møder frem. Der serveres øl og vand. 
 

På bestyrelsens vegne 

 
Jens Munk 
Formand 
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