GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING
GLOSTRUP
STIFTET 1897

Udsendt: Uge 6

Indkaldelse til generalforsamling
i Glostrup Grundejerforening onsdag den 6. marts 2019
kl. 19.00 i Glostrup Bibliotek – Store sal (i kælderen).
Dagsorden ifølge lovene:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag – herunder nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening
Valg – kun aktuelt hvis pkt. 5 ikke bliver vedtaget.
Eventuelt.

Valg til bestyrelsen:
I det hele bestyrelsen trækker sig, skal der vælges følgende:
1 stk. formand for ét år
3 stk. bestyrelsesmedlemmer for ét år
3 stk. bestyrelsesmedlemmer for to år
2 stk. bestyrelsessuppleanter for ét år
2 stk. revisorer samt en revisor-suppleant for ét år

Forslag, herunder emner til bestyrelsen, samt andre ønsker til behandlet under generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest den 17. februar 2019.
Der vil ikke i forbindelse med generalforsamlingen være gæstetaler.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til
arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal.
Tilmelding senest 24. februar 2019
Formanden Tlf. 23 60 32 40 / e-mail bjfj@post.tele.dk
Kassereren Tlf. 22 91 27 07 / e-mail ole.22912707@gmail.com
Bemærk – der er ikke opkrævning af kontingent grundet dagsordenens pkt. 5
Flemming Meincke Jensen
Formand

Ad. pkt. 5 - Forslag.
Forslag fra bestyrelsen – nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.
Som omtalt på sidste års generalforsamling ses foreningens medlemstal stadig for nedadgående,
også i år har vi mistet medlemmer, fra 75 medlemmer sidste år til nu 69 medlemmer.
Nogle har meldt sig ud og andre har blot undladt at betale kontingent trods rykkere og herefter
slettet af foreningen.
Vi kender ikke de udfordringer grundejerne komme ud for i fremtiden. Der er set kommuner pålægge grundejerne udgifter til eks. gadebelysning m.v. Disse ting har vi i bestyrelsen haft med i
vores overvejelser.
Bestyrelsen har besluttet at fremkomme med dette forslag:
Nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening på generalforsamlingen den 6. marts 2019.
Hvis forslaget vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019,
med kun et pkt. på dagsordenen. Endelig nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.

På bestyrelsens vegne
Flemming Meincke Jensen
Formand

Uddrag fra foreningens love:
§9. Ophævelse af foreningen eller vedtagelser af en sådan karakter, at de væsentligt ændrer
foreningens formål, kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der
afholdes med mindst 2 ugers mellemrum med dette som eneste forhandlingsemne og til vedtagelse
kræver hver gang mindst 3/4 af de fremmødte stemmer.

