
Indkaldelse til GF-Rosenlund`s generalforsamling

Mød op til generalforsamlingen og giv dit input til, 
hvad der skal ske i netop vores grundejerforening.

Det hele foregår tirsdag d. 23/4-2019 kl. 18 i mødelokale 1 i 
Ganløse Idrætsanlæg, Vestergade 5 A, 3660 Stenløse

I år opfordrer vi i bestyrelsen jer til at overveje en ekstra gang, om at melde jer til
bestyrelsesarbejdet, 

og helst som formand, da Benny går af. 

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

Formand : Benny Øvergård Ottosen,- modtager ikke genvalg
2 bestyrelsesmedlemer :Ove Jensen & Henriette Barsøe
1 suppleant : Benny Nørgård - modtager ikke genvalg

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Revisor: Lene Salling
Revisorsuppleant Anker Leth Hansen

8. Eventuelt.
Annonceringen af vores Sommer-jubilæumsfest 2019, d. 25 maj. 
Er der nogen, der gerne vil være med i festudvalget og evt. tovholder til festen ?
Husk vores tømning af vejbrønde lørdag d. 4. maj 2019 starter kl. 10 ved 
Rosenlundvej 32.
OBS i år er der pølser til frokosten ,- Benny N. tænder op i grillen ;-)

Regnskab 2018 og budgetoplæg til 2019 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 stegt flæsk og en tår at drikke på Ganløse Kro
Jeres hjemmeboende børn er selvfølgelig også velkommen. 

Tømning af vejbrønde er sat til lørdag d. 4. maj, der starter kl. 10 denne dag. 
Vi mødes kl. 10 lige ud for Rosenlundvej nr. 32
Husk at sætte noget ud til de arbejdende folk, 
hvis man ikke har muligheden for at deltage !!!

MVH
Bestyrelsen i GF-Rosenlund 



Tilmelding 

__________Jeg/Vi kommer gerne til generalforsamlingen, antal (     ) voksne          
Sæt kryds antal (     ) børn 
    

_________Jeg/Vi tager med på Ganløse kro og spiser stegt flæsk   antal (     ) voksne          
Sæt kryds antal (     ) børn

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

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

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

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

       ---------------------------------------------------------------------------------

       ---------------------------------------------------------------------------------

Afleveres senest torsdag d. 9. april 2019, 
hos Benny, Rosenlundvej 19.

Eller på mail formand@gf-rosenlund.dk   


