GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEBJERGET 96-191
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019, onsdag den 25. september, 2019 kl. 20.00
Sted: Hammersholt forsamlingshus (Hammerholt Byvej 16, 3400 Hillerød)
Uddelt til alle husstande 05.09.2019
Dagsorden:
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Generalforsamlingen vælger en dirigent, der konstaterer generalforsamlingens lovlighed.
Generalforsamlingen vælger en referent, der udarbejder referat af generalforsamlingen.
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Generalforsamlingen vælger af sin midte en intern revisor der sammen med kassereren
fører tilsyn med foreningens kassebog.
Eventuelt

Vel mødt / Bestyrelsen

VEND 
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Ad pkt. 4.
Det reviderede regnskab kan findes på www.gf-slettebjerget.dk eller afhentes hos formand Tommy
Bjerregaard i nr. 147
Ad pkt. 5.
Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad pkt. 6.
Forslag fra medlemmerne skal afleveres til formanden i nr. 147 senest tirsdag 18. september 2019 kl. 19.00.
Forslag distribueres efterfølgende og kan findes på www.gf-slettebjerget.dk.
Ad pkt. 7.
Med foreningens alder taget i betragtning, må vi konstatere, at der er flere og flere grove og tunge arbejder
der skal udføres i vores fællesområder. Træer bliver større og områderne gror til. Bestyrelsen har
konstateret, at færre og færre har mulighed for at tage del i eller overkomme de større anlægsarbejder.
Dette gælder både på fælles arbejdsdage og de dage områderne selv mødes og arbejder. Bestyrelsen mener
derfor, at vi skal tilkøbe mere professionel hjælp til at holde vores fælles områder pæne og mere
vedligeholdelsesfri. Hillerød Kommune har også meldt ud, at der kommer brugerbetaling på bortkørsel af
haveaffald og storskrald. Derfor foreslår Bestyrelsen at sætte kontingentet til kr. 3.000,- pr. år. Dette er en
forhøjelse på 600,00 kr. svarende til ca. 1 times professionel hjælp pr. husstand og bortkørsel af affald.
Bestyrelsens forslag til budget for kommende rengskabsår kan findes på www.gf-slettebjerget.dk eller
afhentes hos formand Tommy Bjerregaard i nr. 147.
Ad pkt. 8.
I henhold til vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg
Lars Buus Nielsen, nr. 116 – Genopstiller
Lennart Albarts, nr. 126 – Genopstiller
Øvrige kandidater kan melde sig helt frem til dette punkt tages på generalforsamlingen.
Ad pkt. 9.
I henhold til vedtægterne skal der vælges ny suppleant
Morten Topp, nr. 112 – Genopstiller
Øvrige kandidater kan melde sig helt frem til dette punkt tages på generalforsamlingen.
Ad pkt. 12.
Foreningen har i 2020 40-års jubilæum, og dette skal fejres i løbet af sommeren. Til dette skal der nedsættes
et jubilæums- og festudvalg til at sikre en god dag for alle foreningens medlemmer. Input til festlighederne
kan også fremlægges på Generalforsamlingen.
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