Generalforsamling i Grundejerforeningen Skovbo
Torsdag d. 26. november 2020 kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus
Generalforsamlingen er nødvendig for at få godkendt 2021-budget og valgt ny formand.
Det er tilladt at afholde generalforsamlinger med mere end 10 personer.
Vi anbefaler dog, at der kun møder en repræsentant op fra hver husstand.
Giv evt. fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem af grundejerforeningen.
Bær venligst mundbind, når du ikke sidder ned.
Der vil kun blive budt på øl og vand ved denne generalforsamling.
Hold øje med opdateringer om arrangementet på www.gfskovbo.dk
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
6. Budget og bevillinger for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisorer og suppleanter.
9. Eventuelt
2. Protokol:

Protokollerne fra generalforsamlinger i de seneste år, kan læses på www.gfskovbo.dk

5a. Forslag fra medlemmer:
Ingen. Behandlingen af det tidligere fremsatte forslag om en vejfest er udskudt til den
næste ordinære generalforsamlingen – forventet i april 2021.
5b. Forslag fra bestyrelsen:
1. Snerydnings-ordningen fortsætter med nuværende entreprenør.
6. Budget og bevillinger for det kommende år:
• Tilskud til Egebjergbladet med kr. 15,- pr. parcel.
• Tilskud til Egebjerg Fælleshus med kr. 40,- pr. parcel,
• Tilskud til fællesudvalget for grundejerforeninger kr.1,50 pr. parcel.
• Tilskud til Sølavet med kr. 40,- pr. parcel
• Kontingentet sættes til kr. 300,- pr. parcel.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem -

Torben Holst Bang (på valg – ønsker ikke genvalg)
Lars-Bo Videbæk (ikke på valg)
Lis Suhr (ikke på valg)
Brian Sørensen (ikke på valg)
Lars Agregaard (på valg)

8. Valg af revisorer og suppleanter:
Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorsuppleant Revisorrsuppleant -

Maria von Holstein (på valg)
Lars Pødenphant Kiær (på valg)
Erik Bech (på valg)
Allan Zymt (på valg)
Else Keller (på valg)
Asta Østergaard (på valg)

9. Eventuelt:
Tilmeld jer med mail-adresse således, at I får det mest aktuelle fra jeres grundejerforening.
Tilmelding sker lettest til: bestyrelsen@gfskovbo.dk.
Desuden har foreningen oprettet en facebook-gruppe: www.facebook.com/groups/gfskovbo/
Besøg også foreningens hjemmeside www.gfskovbo.dk:
Her kan du læse foreningens vedtægter og referater fra foregående års generalforsamlinger.
Hjemmesiden indeholder budgetter, regnskaber og denne indkaldelse samt billeder fra arkiverne.
I 2011 vedtog generalforsamlingen, at referater fra generalforsamlinger kun uddeles i ”papirudgave”
til dem, som specielt fremsætter ønske herom!

