Grundejerforeningen Aagesdal
I henhold til vedtægternes §7 indkaldes herved til

Ordinær Generalforsamling
Mandag den 23. marts 2020 kl. 19:30
I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning v/Formanden
3. Regnskab v/ Kassereren.
4. Forslag fra bestyrelsen
a. At indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling fremover ikke skal trykkes
og omdeles på papir af hensyn til miljøet. Indkaldelse og dagsorden vil fremover ske
i på foreningens hjemmeside www.gf-aagesdal.dk ultimo februar samme år dog
minimum 3 uger før generalforsamlingen og i Egebjergbladet.
b. Referatet fra generalforsamlingen vil ligeledes kun blive lagt op på hjemmesiden og
ikke omdelt.
c. En ekstraordinær generalforsamling og dagsorden vil blive offentliggjort på
hjemmesiden og i Egebjergbladet.
d. Referat fra generalforsamlingen og betalingsinfo for kontingent vil ligeledes ligge på
hjemmesiden
e. Vi vil henstille til at medlemmerne vil give grundejerforeningen deres mail-adresse,
således at medlemmerne her kan modtage ovennævnte oplysninger fra foreningen.
Vores datapolitik og behandling af personoplysninger ligger på hjemmesiden.
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før GF, se næste side)
6. Kontingent/Budget v/Kassereren.
7. Valg: I år er følgende på valg:
A. Formand: Ledig, Flemming Voss, ikke villig til genvalg
B: Sekretær: Philip Hellmann, villig til genvalg
C: Medlem: Chris Christensen, villig til genvalg
D: Revisor 1: Benny Lyng Nielsen, villig til genvalg
E: Bestyrelses 1. suppleant: Ledig
F: Bestyrelses 2. suppleant: Ledig
G: Revisor suppleant: Ledig
8. EVT

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal mailes til
foreningens E-mail aagesdal.gf@gmail.com senest mandag den 9. marts 2020, eller lægges i
postkassen hos formanden, senest den 9. marts 2020.
De indkomne forslag vil blive medtaget i revideret dagsorden og den reviderede dagsorden vil
blive lagt på foreningens hjemmeside www.gf-aagesdal.dk til orientering senest 7 dage for
generalforsamlingen. Hvis forslagsstilleren vil have forslaget omdelt, gøres dette af
forslagsstilleren.

Vedlagt:
Regnskab for 2019 og budget for 2020.
HVIS DINE OPLYSNINGER I MEDLEMSLISTEN IKKE STEMMER OG TILMELDING AF
E-MAIL-ADRESSE, KONTAKT MEGET GERNE:
Philip Hellman, Ågesdalvej 6, 2750 Ballerup på foreningens E-mail: aagesdal.gf@gmail.com

Under mødet vil der være øl og vand, og der afsluttes med en let spise
På gensyn
Bestyrelsen
Nuværende bestyrelse:
Formand: Flemming Voss, Bøndermosevej 22, 2750 Ballerup
Sekretær: Philip Hellman, Ågesdalsvej 4, 2750 Ballerup
Kasserer: Sebina Klica, Ågesdalvej 6, 2750 Ballerup
Medlem: Chris Christensen, Rydtoften 5, 2750 Ballerup
Medlem: Kenneth Siesing, Rydtoften 4, 2750 Ballerup

