Grundejerforeningen Jonsgården
Til Grundejeren
Februar 2016
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling jf. foreningens
vedtægter d. 17/3-2016 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.
Indkomne forslag:
Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før – dvs. d. 9/3-2016.
Herefter vil de kunne læses på foreningens hjemmeside.
Som nævnt på generalforsamlingen i 2014, skal forslagsstiller sørge for passende
dokumentation, således at en kvalificeret behandling af forslaget kan gennemføres.
Forslagsstiller præsenterer oplægget på generalforsamling, som herefter er til diskussion og
afstemning.
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne høre fra medlemmer der ønsker tage del i bestyrelsesarbejdet, da
medlemmerne af den nuværende bestyrelse af forskellige, udramatiske og personlige årsager
ikke ønsker at genopstille.
Opgaven er ikke stor, men afhænger jo naturligvis af foreningens situation. I dette forenings
år har vi afholdt meget få møder.
Tilmelding:
Husk at hvis du ikke selv kan deltage, kan du lave en fuldmagt så en nabo eller bestyrelsen kan
stemme på dine vegne.
Af hensyn til planlægning af arrangementet beder vi om bindende tilmelding senest d. 9/32016 på e-mailadressen formand@jonsgarden.dk
Renholdelse af vej:
Nu er alle grunde efterhånden ved at være bebygget og da det må være i alles interesse, at
kvarteret fremstår så indbydende som muligt, vil bestyrelsen bede alle grundejere om, at feje
arealet fra parcellens skel til vejmidte/nabo samt evt. fortorv i henhold til ordensreglementets
punkt 4.
Har man ikke ordensreglementet, kan det findes på grundejerforeningens hjemmeside
www.jonsgarden.dk

Grundejerforeningens hjemmeside findes på http://jonsgarden.dk

Grundejerforeningen Jonsgården

Dagsorden for generalforsamling 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Aflæggelse af underskrevet regnskab
Rettidigt indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
1. Formand vælges i ulige år
- David Bratved Mir, ikke på valg
2. Kasserer vælges hvert år
- Bestyrelsen foreslår Karina Holdensgaard Madsen
3. 2 menige medlemmer
- Søren Lauridsen, genopstiller ikke
- Henrik Thomsen er udtrådt af bestyrelsen
4. 2 suppleanter til bestyrelsen
5. Revisorer
1. Thea Lindhardt Johansen, genopstiller
2. Niels, Jonsgården 12 , genopstiller
6. Revisor suppleanter
1. Solveig Filtenborg, genopstiller
7. Eventuelt
1. Arbejdsdag, forår 2016
afholdes d. 1. Maj 2016 kl. 10.00 – 12.00
Mødested er ved søen

På bestyrelsens vegne,
David Bratved Mir
formand
Jonsvangen 29
e-mail adresse: formand@jonsgarden.dk

Grundejerforeningens hjemmeside findes på http://jonsgarden.dk

