Side 1.
Grundejerforeningen

Kulhusgården

Hermed indkaldes til foreningens årlige generalforsamling

Søndag den 20. september 2020 Kl. 10.00 på Kulhuse Kro.
NB! Læs om særlige Coronasmitte forbehold på side 2.

Med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bemærkninger til referat fra seneste afholdte Generalforsamling.
4) Bestyrelsens beretning.
5) Godkendelse af revideret regnskab.
6) Forslag fra bestyrelsen.
7) Forslag fra medlemmer. (Se side 2.)
8) Bestyrelsens forslag til budget.
9) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
10) Valg til bestyrelse
På valg:
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant

Bent Danielsen
Jakob Morten Treil (ønsker ikke genvalg)
Lise Bente Saric
(ønsker ikke genvalg)
Ditte S. M. Skrowny (ønsker ikke genvalg)

11) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg:
Revisor
Revisorsuppleant (1 år)

Morten Markussen (ønsker ikke genvalg/er flyttet)
Thomas Kaare Hansen

12) Eventuelt

Den 31.8.2020
På bestyrelsens vegne
Bent Danielsen, Kasserer
Skansevej 12, Kulhuse, 3630 Jægerspris
E-mail; bent@rosenkrands-danielsen.dk
Mobil: 26 40 26 66

Side 2.

Angående forbehold mod Corona smitte.
På årets generalforsamling har bestyrelsen brug for at vide, hvor mange der kommer.
Derfor bedes medlemmer, der ønsker at deltage - på forhånd sende mail til kassereren
(helst mail), eller evt. ringe på telefon 26 40 26 66 og tilmelde sig.
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 18. september.
Bestyrelsen vil også henstille til, at der så vidt muligt, kun kommer et medlem per parcel.
Bestyrelsen vil herefter sørge for at årets generalforsamling kan bliver afholdt med afstand mellem
medlemmerne samt med tilgængelig håndsprit.
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Tillæg til punkt 7) Forslag fra medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen 2020 – (fra Skansevej 4.)
Forslag:
Bestyrelsesmedlemmer skal være kontingentfri.
Begrundelse:
Bestyrelsen får ”løn” dvs. bestyrelsesmedlemmerne får nu ”løn” for brug af egen computer, telefon, papir
og kørsel.
Det bliver nemmere at lægge budget, for nu skal der ikke budgetteres med ”kontorhold” da alle udgifter
ligger i bestyrelsens ”løn”/kontingentfrihed.
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