Indkaldelse til generalforsamling 2019.

ORDRUP
PRÆMIE
GRUNDE

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Ordrup Præmiegrunde
Dato:
Tid:
Sted:

Søndag den 26. maj 2019.
Kl. 10:00. Der er indskrivning fra kl.. 9:30, hvor der også serveres
morgenkaffe.
Cafeen i Ordrup.

Foreløbig dagsorden:
Dagsorden

Kommentarer

1

Valg af
a) dirigent og
b) referent
c) stemmeudvalg

2

Bestyrelsens beretning om
foreningens virksomhed i
det forløbne år.

3

Godkendelse af regnskab
2018 /2019.

Regnskab er udsendt med indkaldelsen

4

Godkendelse af budget
2019 /2020.

Budgettet er udsendt med dagsordenen

5

Forslag til afstemning:
Forslag A.
Stillet af bestyrelsen

Stemmekort udleveres ved indskrivningen
i døren før mødet. Her udleveres også
stemmekort for fuldmagter fra fraværende
medlemmer, når fuldmagten afleveres ved
indskrivningen. Der tildeles ikke
stemmekort til medlemmer, som er i
restance.

(kan vedtaget ved
kvalificeret flertal)
Forslag B.
Stillet af bestyrelsen
(kan vedtaget ved
kvalificeret flertal)
Forslag C.
Stillet af bestyrelsen
(kan vedtaget ved simpelt
flertal)
Forslag D.
Stillet af bestyrelsen
(kan vedtaget ved simpelt
flertal)
Forslag E.
Stillet af bestyrelsen
(kan vedtaget ved simpelt
flertal)

6

Forslag (delprojekt B) om, at der
etableres vandafledning i nyt rør fra
mosen ved Engtoften. Røret er beskyttet
imod, at trærødder trænger ind.
Forslag om, at foreningen har en fond, der
skal hjælpe med tilskud til vedligeholdelse
af bevoksning og fældning af træer, hvis
der er behov.
Forslag om tilføjelse til Ordensreglementet
omkring tidspunkter for brug af støjende
maskiner.
Forslag om at fremtidige
generalforsamlingen afholdes på en fast
dag, nemlig sidste søndag i maj

Valg til formand og
kasserer:
a) valg af formand
b) valg af kasserer
(for 2 år)

7

Forslag (Delprojekt A) om, at der
etableres vandafledning og ekstra dræn i
området Mellemtoften-Engtoften.

Formanden er på valg. Nuværende
formand Peter Høegh genopstiller ikke. Ny
formand skal vælges
Stefan Andersen er ikke på valg.

Valg til bestyrelsen:
c) valg af
bestyrelsesmedlem
(for 2 år).

Bestyrelsesposten efter Rene Bonde er på
valg. Rene genopstiller ikke og et nyt
medlem skal vælges.

d) valg af
bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesposten efter Pia Rubærno
Fjelksted er på valg. Pia genopstiller ikke
og et nyt medlem skal vælges. Pia har
fungeret som formand for arbejdsgruppen
for bevoksning og træer men har i
perioden haft tre måneders orlov fra
bestyrelsesarbejdet.

e) valg af
bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesposten for Gert Hintze
fortsætter og er ikke på valg. Gert har

fungeret som formand for arbejdsgruppen
for veje og dræn.
8

Øvrige valg:
f) valg af 2 suppleanter
(for 1 år).

Posterne som suppleanter skal vælges.
Posterne er efter Peter Vig Jensen og
Peter Heno.

g) valg af revisor.

Valg af revisor efter Lars Peter Ladefoged,
Kåltoften 32, som har revideret
regnskabet for indeværende år.

9

h) valg af revisorsuppleant

Valg af revisorsuppleant efter nuværende
Svend Windahl.

10

Eventuelt.

Under dette punkt kan der ikke sættes
forslag under afstemning

