
Indkaldelse til GF-Rosenlund`s generalforsamling

Mød op til generalforsamlingen og giv dit input til, hvad der skal ske i netop vores grundejerforening.
Her er der mulighed for at udveksle synspunkter og skabe en god debat,

 så vi i samarbejde får taget de rigtige beslutninger i foreningen.
Det hele foregår i foreningens telt ved vendepladsen v. Rosenlundvej nr. 30
i foreningens telt lørdag d.28.april 2018.kl. 13 efter tømning af vejbrønde.

Dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed v. formanden i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle foreslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Foreslag til 50 års jubilæum i GF-Rosenlund 
Teltforeslag

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Kasserer, Michael Hockhauf,- modtager ikke genvalg
1 bestyrelsesmedlem, Linda Nielsen,- modtager ikke genvalg
1 suppleant,- nye kræfter til ? ,- overvej det.

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Revisor Lene Salling,- modtager genvalg
Revisorsuppleant Claus Jepsen,- modtager genvalg

8. Eventuelt.
Annonceringen af vores vejfest 2018, d. 18 august.
Mailliste : Der er nogle i foreningen, der ikke er registreret. Kan vi få flere på listen ?
Festudvalg : Er der flere der gerne vil være med i festudvalget ?

Regnskab 2017 og budgetoplæg til 2018 finder du på hjemmesiden : GF-Rosenlund.dk.

Hvem synes du skal have Årets Rose ?
Bestyrelsen modtager gerne dit foreslag med begrundelse, hvorfor du synes, at det netop skal være ham eller

hende, som skal modtage Årets Rose.

Efter generalforsamlingen er der lidt mad og drikkelse. 
Jeres hjemmeboende børn er velkomne. Medbring spisegrej og stole.

Tømning af vejbrønde og teltopstilling starter kl. 10 denne dag. Husk at sætte noget ud til de arbejdende folk, hvis
man ikke har muligheden for at deltage.

MVH
Bestyrelsen i GF-Rosenlund 

--klip-- -------- --klip-- -------- --klip-- -------- --klip-- -------- --klip-- -------- --klip-- -------- --klip-- ---
Tilmelding :

______ Vi kommer gerne til generalforsamlingen      antal (     ) voksne     antal (     ) børn
Sæt kryds 

______ Vi kan desværre ikke komme til generalforsamlingen, men vi giver bestyrelsen fuldmagt til at stemme
Sæt kryds

Navn :
------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse  :  
------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreslag til Årets Rose : 
                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------

Afleveres senest onsdag d. 18 april hos Benny, Rosenlundvej 19.
Eller på mail formand@gf-rosenlund.dk   


