
Indkaldelse til 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Småland 

Dato: Søndag 26. juli 2020 kl. 10.00. 

Sted: Bisserup forsamlingshus  

Folketingets partier blev den 8. juni 2020 enige om den videre etapeplan for en gradvis og kontrolleret lempelse af for-

samlingsforbuddet. Det betyder, at vi kan afholde generalforsamling i grundejerforeningen søndag den 26. juli 2020 – 

selvfølgelig med hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anvisninger ift. hygiejneforhold bla., at vi sikrer god afstand 

mellem siddepladser, adgang til håndsprit mv. Dog tages der forbehold for, at generalforsamlingen eventuelt kan blive 

flyttet til et senere tidspunkt, hvis smittespredningen udvikler sig i for negativ retning.  

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent.  

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet vil blive offentliggjort på 

foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 11. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen,  

 

a. Kontingent: 

 

Kontingent for det kommende år foreslås uændret til 600 kr.  

 

Regnskab samt budget for det kommende år kan ses på www.gf-smaaland.dk senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

  

Det årlige kontingent opkræves via PBS d. 1. sept. 2020. Skulle du/I ikke have til-

meldt dig/jer PBS vil indbetalingskort blive sendt fra PBS/Nets. Det er ikke muligt at 

indbetale til foreningens bankkonto.  

Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside.  

 

5. Forslag fra medlemmerne 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

På valg er  Lisbeth Jensen – modtager ikke genvalg 

  Marianne Nielsen – modtager genvalg 

  

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

 

Valg at ny suppleant.  

Poul Lund Jensen har overtaget Tina Lunds plads, da hun har 

valgt at trække sig fra bestyrelsen. 

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 

På valg er  

Revisor:   Erik Popp Andersen  

Revisorsuppleant:  Erling Gudmund Krog  

   

9. Eventuelt.  

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalfor-

samling, skal efter vedtægternes § 13 skriftligt sendes til formanden bestyrelse@gf-smaaland.dk senest 14 

dage før generalforsamlingen, hvorefter de vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.  

Ved generalforsamlingen, vil der blive serveret øl, vand og lidt chokolade mv. På grund af fare for smitte, har 

vi desværre været nødt til at fravælge at servere en let anretning.   

 

Bisserup, den 1. juli. 2020, P.b.v. Jens Carlsen, Formand  

http://www.gf-smaaland.dk/
mailto:bestyrelse@gf-smaaland.dk

