Formand.: Arne Wangel, Smakkegårdsvej 135, 2.tv., 2820 Gentofte, 2295 2668, E-mail: arne.wangel@gmail.com
Kasserer.: Erik Lund-Hansen, Bistrup Park 31, 3460 Birkerød, 2926 6437, E-mail: erlh@post.tele.dk
HERMED INDKALDES FORENINGENS MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLING
SØNDAG den 26.juli 2020 kl. 14.00 PÅ FÆLLESAREALET, ved Kirsebærvænget 10. Tag selv en stol med.
Grundet Covid19 situationen har Bestyrelsen besluttet i henhold til Foreningens vedtægter par.7, stk.3, at
afstemning om forslag og valg til bestyrelsen gennemføres skriftligt via e-mail. Grundejere med begrænset
computer erfaring eller begrænset Internet adgang kan rekvirere en stemmeseddel på papir ved henvendelse til
formanden arne.wangel@gmail.com eller mobil 2295 2668.
Fuldmagt indgives skriftligt på e-mail til formanden (arne.wangel@gmail.com) eller i postkassen, Kirsebærvænget
8, senest lørdag den 18.juli 2020 i henhold til Foreningens vedtægter par.7, stk.4. Vedhæftede fuldmagtsblanket
kan benyttes.
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingent til foreningen er betalt før
generalforsamlingen afholdes.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslår Anders Poulsen som dirigent og Arne Wangel som referent.
2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 30.juni 2019 samt ekstraordinær
generalforsamling 21.juli 2019.
3. Formandens årsberetning (skriftlig version vedhæftet som bilag 1).
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisor påtegning (se vedhæftede bilag 2).
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på kr. 600. Indskud på kr. 1000 foreslås uændret. Rykkergebyrer - første
rykkergebyr på kr. 50, og andet og efterfølgende rykkergebyrer på kr. 200 - foreslås også uændrede.
6. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at vederlag til formand og kasserer uændret udgør kr. 3.000 til formand og kr. 3.000 til
kasserer.
7. Indkomne forslag

a. Permakultur på fællesarealet, se vedhæftede bilag 3 (Majbritt Jo Arnested, Valnødvænget 6)
b. Paradisæblehæk på fællesarealet, se vedhæftede bilag 4 (Bestyrelsen, Signe Wennerberg,
Kirsebærvænget 5)
c. Stensætning på fællesarealet, se vedhæftede bilag 5 (Peter Beck, Kirsebærvænget 3)
d. Video overvågning af indgange til Frugthaven, se vedhæftede bilag 6 (Bestyrelsen)
e. Nedlægning af fartbump, se vedhæftede bilag 7 (Michael Juel Hansen, Valnødvænget 3)
Valg af stemmetællere
11. Eventuelt, herunder debat:
a. Fabrice Liebaut, Æblevænget 10: cykelvenlige vejbump, kantpæle og grusstier i stedet for asfaltveje
b. Jette á Porta, Æblevænget 4: Rotteproblem og fortov/cykelsti fra Esters Garage og op til Frugthaven
c. Stina Hasse, Grev Moltke Vænget 7: Vedr. fester i ’Godt Naboskab’
Nyt fra vandværket (Anders Poulsen, Hasselvænget 8).

Afstemning 1
7. Indkomne forslag, afstemning pr. e-mail (stemmeseddel rundsendes)
Frist for afstemning 1: søndag den 26.juli kl. 20
Resultat annonceres: mandag den 27.juli kl. 19

Afstemning 2
8.-10. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, og suppleanter afstemning pr. e-mail
(stemmeseddel rundsendes)
Frist for opstilling, sendes på e-mail til dirigenten: tirsdag den 28.juli kl. 12
Frist for afstemning 2: tirsdag den 28.juli kl. 20
Resultat annonceres: onsdag den 29.juli kl. 19

Indkaldelse og bilag kan også hentes på: http://hollosefrugthave.dk/about/generalforsamling_2020.html
p.b.v. Arne Wangel, fmd.
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