
      
Udsættelse af generalforsamling !
Baseret på den aktuelle Corona situation har bestyrelsen besluttet at udsætte 
generalforsamlingen 2020. I princippet på ubestemt tid, men med hensigt om at den er 
gennemført primo oktober 2020.
Udsættelsen baseres på:

5. Der er ikke essentielle nye beslutninger om projekter eller udgifter på dagsordenen.

Igennem perioden vil bestyrelsen:
1. Varetage foreningens basale drift, uden nye omkostningsinitiativer. Dog såfremt force 
majeure opstår vil vi naturligvis handle relevant på dette. 
2. På foreningens hjemmeside førend 1. Juli offentliggøre 2019 regnskab, og tentativt 
budget for 2020.
3. På hjemmesiden ligeledes lægge generalforsamlingsrelevante dokumenter, herunder 
bestyrelsens forslag til opdaterede vedtægter og ordensregler. Hverken til ordinær frist 1. 
Marts eller den af bestyrelsen satte frist 1. Maj var der indkommet forslag fra medlemmer.
4. Når der er nyt vil vi tillige gøre opmærksom på dette via e-mail til medlemmer som har 
oplyst e-mail adresse til dette formål, samt på vores facebook gruppe. ( har du fået denne 
meddelelse i papirform, så har vi ikke din e-mailadresse….vi vil gerne have den ) 
5. Når vi kan holde generalforsamling vil vi indkalde med 14 dages frist iht. vedtægterne.
6. Afholde ordinært bestyrelsesmøde den 13. august.

Vores hjemmeside: eghmgh.dk

Vores facebook gruppe – søg Grundejerforeningen Eghøj Møllehavegaard, eller: 
https://www.facebook.com/groups/2792986350776561/?ref=share
( det anbefales at du slår ‘følger’ til på denne, så får du besked når der er nyt )
    
Foreningens e-mail adresse: eghmgh@gmail.com

 

Forsamlingsforbud for over 10-30-50 personer. Vi er potentielt for mange uanset 
hvilken af disse grænser der måtte gælde efter 8. juni.

1.

Advokathjemmesider, ‘Frivillighed.dk’ og Parcelhusejernes Landsforening anbefaler 
udsættelse.  

2.

Vi kan ikke forudsige hvornår grænser sættes op eller ned ift. myndighedernes 
forbehold, og vil nødig køre start/stop med indkaldelser henover sommeren.

3.

Bestyrelsens medlemmer og antagelig mange medlemmer er forskelligt tilgængelige 
i sommertiden.

4.

http://eghmgh.dk/
https://www.facebook.com/groups/2792986350776561/?ref=share
mailto:eghmgh@gmail.com


Bestyrelsen ønsker alle en god sommer ! 
Dagsorden for Generalforsamling i Grundejerforeningen Eghøj-Møllehavegaard 
2020 – mødet a�oldes jvf. meddelelse når Corona situa�onen �llader det. 

2. Valg (eventuelt) af stemmetællere efter dirigentens bestemmelse.

3. Formandens beretning. *)

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det seneste år.*)

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 Ingen medlemsforslag indkommet

 Bestyrelsen fremlægger forslag om:

 Opdaterede vedtægter, opdaterede ordensregler og naturplejeplan

 Forslagenes ordlyd kan ses på foreningens hjemmeside eghmgh.dk*)

6.a Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af 
medlemskontingent og evt. administrationsafgift for vejlaug pr. ejendom for det 
kommende regnskabsår.
6.b Budgetforslag samt fastsættelse af vejbidrag, for det kommende 
regnskabsår
6.c Fastsættelse af honorar til bestyrelsen

Budgetforslag lægges på foreningens hjemmeside eghmgh.dk*)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er i henhold til vedtægterne Steen Boe Monefeldt, formand 
samt Philip Bartels, menigt medlem – begge modtager genvalg

Dertil er der nyvalg af nyt bestyrelsesmedlem og suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og suppleant

9. Andet herunder eventuelt opfordringer til bestyrelsen og eventuelt.

udarbejdet i maj 2020, kan blive opdateret når endelig dato for mødet er fastsat.-

dagsordenen følger skabelon fra gældende vedtægter.-

*) markerede dokumenter lægges på foreningens hjemmeside senest 1. juli 2020                                                          -

Valg af dirigent og generalforsamlingssekretær.1.

Bestyrelsen foreslår dirigent: John Bamberger og referent: Thomas Karlsen-


