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Bestyrelsen – Grundejerforeningen Duedyssegård 
Information fra bestyrelsen 
  
                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                                                          
                                         12. februar 2015 
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. 
  
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Duedyssegård 
mandag den 2. marts 2015 kl. 19.30 på Sundhedsafsnittet Ølsted skole 
  
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent, og dernæst valg af referent og stemmetællere. 
Bemærk vedr. afstemninger: Ingen kan afgive stemme på grundlag af fuldmagt fra mere end én ejendom. 
Hent evt. blanket til fuldmagt på hjemmesidenwww.duedyssegaard.dk. 
  

2. Bestyrelsens beretning v. formanden 
  

3. Forelæggelse af regnskab fra det forgangne år 
  

4. Indkomne forslag 
 
Der er ingen indkomne forslag. 
  

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år. 
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
På valg er: 
Formand Nels Asmussen, modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Anders Frandsen, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Karen Gøtzsche, modtager genvalg 

Suppleant Tommy Foldberg, modtager ikke genvalg 
Suppleant 
  

1. Valg af revisor Prema Duus (nr. 168), modtager genvalg.   
På valg som revisorsuppleant er Hans Larsen (nr. 162). Modtager genvalg. 
  

2. Eventuelt (Der kan ikke foretages vedtagelser under dette punkt) 

  
OBS!  Vi har i år valgt selv at stå for traktementet, hvor vi vil servere kaffe og kage.  
  
  
Mvh. 
Bestyrelsen 
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Grundejerforeningen Duedyssegård 
Information fra bestyrelsen 
___________________________________________ 
  
  
  
                                                                                          Ølsted, 26. januar 2015. 
  
  
Hermed vil vi gerne give meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen. 
Det bliver 
  
mandag d. 2. marts 2015 kl. 19.30 ved sundhedsafsnittet Ølsted 
skole 
                                            
  
Vi gør samtidig opmærksom på, at forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 
21 dage før generalforsamlingen, altså senest mandag d. 9. februar k l. 19. 
Forslag skal afleveres til formanden, Nels Asmussen nr. 130 – gerne på 
mailadressen formand@duedyssegaard.dk . 
  
Herefter følger senest 16. februar den egentlige skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden. 
  
Samtidig med indkaldelsen udsendes regnskab og ordlyden af de stillede forslag. 
Vi forestiller os, at dette for at spare tid og penge ligesom tidligere år sker via e-mail. Huse, der ikke har mailadresse, vil 
fortsat få tingene på papir. Tilsvarende vil gælde referat og formandsberetning fra generalforsamlingen samt kommende 
infobreve. Alle udsendelser på mail vil foregå sådan, at man kun vil kunne se sin egen mailadresse. 
  
Ændringer i mailadresse siden sidst eller oplysning om, at man nu har fået en mailadresse, bedes meddelt 
formanden snarest muligt. 
  
I øvrigt anbefaler vi alle, der har mulighed for det, at følge med i bestyrelsens arbejde på foreningens 
hjemmeside www.duedyssegaard.dk 
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

http://www.duedyssegaard.dk/
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