
  G/F TÅRNBY ENG 

 

S i d e  1 | 2 

 

Ekstraordinær generalforsamling 2021 

 

Hermed indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling ➔ 

Tirsdag d. 21. september 2021, 

kl. 19:00. 

Korsvejens skole, lokale C04. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår formanden som dirigent. 

2. Godkendelse - Ordinær generalforsamling 2020 

Som følge af den Covid-19 annullerede ordinære generalforsamling 2020 ønsker 

bestyrelsen en formel godkendelse af: 

2. Bestyrelsens beretning, postkasse-omdelt den 3. november 2020 

3. Regnskab og budget, postkasse-omdelt den 3. november 2020 

4. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg ifølge vedtægterne 

 

Formand Gert Ryd 2020-2022  - genvalgt 

Kasserer Henrik Nielsen 2019-2021  - på valg i 2021 

Best.medlem Nils Hermansen 2020-2022 - genvalgt 

Best.medlem Per Tvede Hansen 2020-2022 - genvalgt 

Best.medlem Rasmus Grimm 2019 -2021 - på valg i 2021 

Best. suppl. Kasper Mathiesen 2020-2022 - genvalgt 

Revisor Lene Larsen 2020-2022  - genvalgt 
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3. Forslag til behandling - Ekstraordinær generalforsamling 2021 

Ændring af vedtægternes §8 Regnskab og revision, som følge af krav fra 

foreningens bankforbindelse. 

 

Gammel tekst: 

Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 

30. september. Regnskabet skal før den 

ordinære generalforsamling være 

revideret af den på generalforsamlingen 

valgte revisor. Foreningens formue skal 

være anbragt i et anerkendt 

pengeinstitut og skal være 

rentebærende. En del af formuen kan 

eventuelt – efter beslutning på 

generalforsamling – være anbragt i 

kreditforeningsobligationer. Indestående 

i pengeinstitut kan kun hæves af 

formand og kasserer i forening. I 

tilfælde af forfald kan et 

bestyrelsesmedlem træde i stedet for 

enten formand eller kasserer. 

Tilsvarende gælder for salg af 

eventuelle obligationer. 

Ny tekst: 

Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 

30. september. Regnskabet skal før den 

ordinære generalforsamling være 

revideret af den på generalforsamlingen 

valgte revisor. Foreningens formue skal 

være anbragt i et anerkendt 

pengeinstitut og skal være rente-

optimeret. En del af formuen kan 

eventuelt – efter beslutning på 

generalforsamling – være anbragt i 

kreditforeningsobligationer. 

Indestående i pengeinstitut kan hæves 

af kasserer jf. bestyrelsesinstruksen. 

Tilsvarende gælder for salg af eventuelle 

obligationer. 

     

4. Eventuelt - Ekstraordinær generalforsamling 2021 

A. 

Med henblik på at vores område ikke sander til, ønsker bestyrelsen, under pkt. 

Eventuelt, at diskutere medlemmernes holdning til vedligehold jf. vedtægternes 

§12: 

 

Ethvert medlem er pligtig til at vedligeholde de ud for sin grund åbne græsarealer, 
plantekummer og bagsti samt hække, der tilhører den enkelte grundejer. Ligeledes 
er ethvert medlem pligtig til at holde det ud for hans grund liggende areal og 
fortov, herunder chaussesten og/eller kantsten, i farbar stand (fejet, renset for 
græs og ukrudt og ryddet for sne/is i henhold til politivedtægten). 

Forslag og input til hvorledes dette emne kan/bør håndteres modtages gerne og 

meget gerne forud for den ekstraordinære generalforsamling. 

B. 

Ordinær generalforsamling 2021 er fastlagt til den 23. november 2021, kl. 19. 

 

 

Bestyrelsen 

31. august 2021 


