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Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018
27. februar kl. 19.00 – 22.00
Græstedgård, Udlejrevej 13B, 3650 Ølstykke, lokale 10
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejer- og antenneforeningen
”Kildesø”, jf. vedtægternes § 8, til afholdelse tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00
på Græstedgård.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
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 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 2 revisor suppleanter
10. Eventuelt
Da vi skal stemme om tilbuddet fra YouSee, er det aftalt med vores kontaktperson
hos YouSee, Søren, at han kommer kl. 20.00 og giver et kort oplæg omkring tilbuddet
og hvilke konsekvenser det vil have. Vi har anmodet om, at oplægget tager højst 20
min.
Ved sidste Generalforsamling blev Michael Nordby valgt ind i stedet for Maja
Barnekov, der blev valgt som formand. Michael er derfor allerede på valg igen og
genopstiller. Kasper Egø er på valg som kasser, og genopstiller. Ulrik Døhn er
bestyrelsesmedlem og ansvarlig for de grønne områder og genopstiller.
Bestyrelsens beretning, regnskab (med revisionspåtegning) og forslag til budget kan
hentes på hjemmesiden http://www.kildesoe.dk under ”Generalforsamling og
beretning”. Forslag vil løbende blive lagt op på hjemmesiden, dog senest lørdag den
17. februar. Har du ikke adgang til vores hjemmeside, kan du få materialet udleveret
på tryk ved at kontakte bestyrelsen.
Retningslinjer vedrørende forslag
Forslag skal være formuleret på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, hvad der skal
stemmes om. Inddrag kun ét emne per forslag. Er der flere ting du ønsker behandlet,
skal det derfor formuleres som flere forslag (Forslag 1: , Forslag 2: ……)

Husk vedtægterne §10:
Stemmeafgivningen kan ske ved en skriftlig fuldmagt, dog kan en person højst
stemme på grundlag af 5 fuldmagter.

Vi håber naturligvis på et stort fremmøde. Der serveres øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Maja Barnekov, Formand

