Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen
Herstedøster Villaby onsdag den 13. marts 2019 kl. 19,00 på
Herstedøster Skole.
1. Valg af dirigent, Bestyrelsen foreslår Jens Østerkryger
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for
regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning.

det

foregående

4. Valg af Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Runager (KH 71) som Kasserer &
genvalg af Lars Gravgaard Hansen (HH 13) som bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jeannette Gronemann (HH 46) & Bente
Jepsen (PH 19).
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Niemann (KH 79).
Kaj Nielsen (PH 39) ønsker ikke genvalg som revisor
Arne Kristiansen (PH 55) ønsker ikke genvalg som suppleant.
7. Forhandling og afstemning af indkomne forslag.
1. Johannes LundStrøm (PH 2) foreslår at cykelstien som har forbindelse
fra Trippendals cykelstien, flyttes 3 meter mod øst. (modtaget 14
Januar).
2. Bestyrelsen foreslår, hvis grundejerforeningen bliver pålagt udgifter til
beskæringer mv. i forbindelse med udebelysnings projektet, vil udgiften
bliver
videresendt
til
de
respektive
grundejere,
med
et
administrationsgebyr på 100 kroner. (modtaget 17 Januar).
8. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2019 på grundlag af
budgetforslag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, helårligt kr.
1650. Ud af kontingentet hensættes der kr. 550 til vejfonden.

9. Afstemning vedrørende ny udebelysning
10. Eventuelt
Af hensyn til kontrol ved stemmeafgivelsen bedes nedenstående kupon
afleveret i udfyldt stand ved ankomsten til generalforsamlingen.
NB. Har du/i ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen vil
grundejerforeningen meget gerne registrere din mail adresse til fremtidig
korrespondance, det gøres nemt ved at sende en kort mail til
jmrunager@yahoo.com med dit navn og adresse fra den mail adresse vi
fremadrettet skal sende til, når du gør det giver du samtidig samtykke til
grundejerforeningen må opbevare dine informationer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontrolkupon
Navn.

Adresse.

Email.

Formand: Thomas Christensen
Kvædehaven 55
42805959
formand@herstedoestervillaby.dk

Kasserer: Jan Runager
Kvædehaven 71
40182153
Jmrunager@yahoo.com

