GRUNDEJERFORENINGEN
GODTHÅBSPARKEN
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
tirsdag den 23. november 2021 fra kl.19.00
på Herstedøster skole – Musisk rum.
DAGSORDEN

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for både 2019 og 2020 pga. corona
Er tidligere husstandsomdelt og lagt op på foreningens hjemmeside

3.

Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Formel godkendelse af regnskab for både 2019 og 2020 pga. corona.
Er tidligere husstandsomdelt.

4.

Rettidigt indkomne forslag (forslag er vedlagt indkaldelsen)
Forslag 1: Opstilling af lade-standere til EL-Biler. (Trukket, nyt forslag 9)
Forslag 2: Grundejerforeningen pålægges snarest muligt at sørge for reparation af
de" nye" skraldestativer, der var defekte ved leveringen.
Forslag 3: Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der frem til vi overtager Kærnehuset,
skal komme med forslag til hvad huset kan bruges til, når Grundejerforeningen
overtager.
Forslag 4: Fjernelse af ukrudt rundt om egen parcel.
Forslag 5: Forslag til vedtægtsændring
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til
bestyrelsen senest den 15. februar.
Forslag 6: Forslag til vedtægtsændring
Bedre information ved indkaldelse til generalforsamling.
Forslag 7: Doggy park.
Forslag 8: Egne parkeringspladser, med mulighed for opladning af el-bil.
Forslag 9: Fælles ladestruktur for el-biler
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5.

Fastsættelse af honorarer
Under dette punkt skal der tages stilling til størrelse af bestyrelsens aflønning efter
ændringer i vedtægter vedtaget på sidste generalforsamling. Bestyrelsens
indstilling er et honorar før skat på kr. 1.500 pr. måned, med årlig regulering.
Bestyrelsen vil redegøre nærmere for dette i forbindelse med behandlingen af
punktet på generalforsamlingen.

6.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Forelæggelse af budget for 2021
Er tidligere husstandsomdelt.
Fastsættelse af kontingent 2020 og 2021

7.

Valg af Formand, jfr. § 15 stk. 3 (på valg i lige år)
Der skulle havde været valgt formand i 2020, det skete ikke på grund af corona.
Der skal vælges en formand for perioden frem til den ordinære generalforsamling
2022.
På valg er:
Nuværende formand, Christian Louis Heick, Fasanhusene 59 (genopstiller ikke).

8.

Valg af kasserer jfr. § 15 stk. 3 (på valg i ulige år)
På valg er:
Nuværende kasserer, Klaus Ryding, Glentehusene 6 (genopstiller).

9.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for resten af perioden indtil GF 2022
Der skulle havde været valgt 2 medlemmer i 2020, det skete ikke på grund af
corona.
På valg er:
Rudi Tobish, Tranehusene 36 (genopstiller).
Maria Georges, Rytterhusene 21 (genopstiller).

10.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg i ulige år)
Der skal på generalforsamlingen i 2021 vælges 3 medlemmer af bestyrelsen.
På valg er:
Jeanett Pfeiffer, Jægerhusene 44 (genopstiller).
Claus Rasmussen, Jægerhusene 71.
I forsommeren 2021, stillede følgende sig til rådighed som medlemmer af
bestyrelsen.
Rumle F. Lynard-Weltz, Falkehusene
Niels Grill Petersen, Bispehusene 16
Kim Frandsen, Jægerhusene
Alle 3 stiller op til valg for 2 år, alternativt som suppleant.
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11.

Valg af suppleanter til bestyrelsen for resten af perioden indtil GF 2022
Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen.

12.

Valg af 2 interne revisorer for resten af perioden indtil GF 2022
På valg er:
Benno Jørgensen, Tranehusene 58 (genopstiller)
Christian Johansen, Skyttehusene 69 (fraflyttet og posten er dermed vakant)

13.

Valg af 2 interne revisor suppleanter for resten af perioden indtil GF 2022
På valg er:
Nils Jensen, Rytterhusene 25 (genopstiller)
Per Larsen, Skyttehusene 58 (fraflyttet og posten er dermed vakant)

14.

Eventuelt
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen

NB.
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødedeltager kan kun have en fuldmagt
med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og
den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.
Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i
generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved
indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.
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