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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 Generalforsamling          
              Fredag den 17. marts 
 

Hermed indkalder Grundejerforeningen til 
den årlige ordinære generalforsamling.  

 

Den bliver afholdt den 17. marts 2017 kl. 
19:00 hos Henrik, Gammelby Mosevej 7. 
 

   UDGAVE 73  – 21. februar 2017 
 

                Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 

3. Godkendelse af fuldmagter og stemmeberettigede 

4. Formandens beretning 

5. Kassererens beretning 

6. Indkomne forslag 

7. Vedtagelse af kontingent 

8. Præsentation af budget 

9. Bestyrelsens plan for det kommende år 

10. Valg af bestyrelse: A) Formand 
                               B) Næstformand 
                               C) Kasserer 
                               D) Sekretær 
                               E) 1 bestyrelsesmedlem 

11. Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter 

12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

13. Eventuelt. 
 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Indkaldelse 
  
Side 2:     Vedtægter 
 
Side 3:     Fastelavn 
 
Side 4:     Humle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktører:  
Niels Rossen og 
John Holstein 
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Selv om det ikke er sjovt, må vi desværre indrømme at bestyrelsen har lavet en bommert ved 

sidste års generalforsamling. 

Vi tog fejl af lige og ulige årstal, og derfor blev næstformand og kasserer genvalgt for andet 

år i træk. Den tvivlsomme succes har vi ikke tænkt os at gentage. 

Bestyrelsens medlemmer bliver jo som bekendt valgt for 2 år ad gangen, men forskudt, 

således at formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og næstformand 

og kasserer er på valg i ulige år.  

For at skabe balance i tingene, (og ikke vælge de samme mennesker for 3.år) har vi valgt at 

sætte hele bestyrelsen på valg. Dog således at formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem 

bliver valgt for 1 år og næstformand og kasserer bliver valgt for 2 år. 

Efter mange års tro tjeneste, har formand Niels Aasted valgt at gå af. 

I den anledning skal vi have valgt en ny formand, og bestyrelsen peger på Kenneth Denby 

Petersen, Gammelby Mosevej 2, som i øjeblikket bestrider posten som suppleant til 

bestyrelsen. 

Den siddende bestyrelses forslag til ny sammensætning vil derfor være: 

Formand  Kenneth Denby Petersen 

Næstformand Henrik Ingo Hansen 

Kasserer  Niels Rossen 

Sekretær  John Holstein 

Teknisk koordinator Brian Olesen 

Suppleant  Niels Aasted 

 

VEDTÆGTER 

Vi har konstateret at der i de nuværende vedtægter er en lille uoverensstemmelse imellem  

§ 3, stk 10, om valg af bestyrelse, og § 4, stk 6, om suppleantens funktion ved fratrædelse af 

et bestyrelsesmedlem. 

I den anledning vil bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring til § 4, stk 6. til følgende ordlyd: 

Stk. 6.  Fratræder et af bestyrelsens medlemmer sin post indenfor sin valgperiode, indtræder 
suppleanten i dennes sted. 

Bestyrelsen fungerer således i denne konstellation indtil næste generalforsamling.  

Ved næste generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem til denne post for resten af 
valgperioden.                

Vi glæder os til at se jer.    






