Grundejerforeningen Skibelund Bjerringbro
Bjerringbro, 13. juni 2018
Kære grundejere
I henhold til vedtægterne inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Skibelund
Grundejerforening lørdag den 30. juni kl. 14.30 på festpladsen. Indkaldelse er udsendt den 20.
marts 2018 jf. Foreningens hjemmeside.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren – bilag vedlagt
5. Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget
6. Indkomne forslag (Se bilag)
(a) Bestyrelsens forslag til ”Vedligeholdelse og Istandsættelse af
Fællesvejen” (Dokument)
(b) Forslag om budget på 4.000 kr. til aktiviteter (Aktivitetsudvalget/Mariann; nr.
72):
(c) Forslag om bænke (Karen R.; Nr. 40):
(d) Forslag om fællesvej (Arne V.; Nr. 41)
(e) Forslag om fællesvej (Per; nr. 8)
(f) Forslag om "Skelpæl" mm. (Arne R.; Nr. 15)

7. Fastlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen, valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Preben Bøje, bestyrelsesmedlem - modtager ikke genvalg
Leif Marinussen, bestyrelsesmedlem - fraflytter området. Der skal vælges nyt medlem for
1 år.
Benthe Padkjær - modtager genvalg
Henrik Kindberg Mortensen - modtager genvalg
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Jan A. Pedersen - modtager genvalg
Valg af to revisorer
Villy Sørensen - modtager genvalg
Hugo Larsen - modtager genvalg

Grundejerforeningen Skibelund Bjerringbro
Valg af revisorsuppleant
Per Dyrholm – modtager genvalg

9. Eventuelt
Under generalforsamlingen vil der blive serveret en øl/vand. Alle grundejere er velkomne til at
deltage i generalforsamlingen, og der kræves ingen tilmelding.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Grundejerfest 30.6.2018

Efter generalforsamlingen afholdes fest kl. 18.30. Menuen består af grillmad med spændende
udvalg af salater og tilbehør.

Festen er gratis for grundejere (2 gratis deltagere/parcel). Gæster er velkomne mod betaling
voksne 100 kr./børn 50 kr. Betaling afregnes med Bestyrelsen.
HUSK at medbringe eget service (tallerken, bestik, glas, kopper) samt drikkevarer/kaffe/the/
kage.
Vi ser frem til stor deltagelse.

Tilmelding til sommerfesten senest søndag 24. juni på listen i udhængsskabet eller tlf./mail
Benthe 86 68 36 63 eller 30 13 54 82/ Skovagervej 22 eller mail: locomail@gmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen

