Grundejerforeningen Langesø Plantage
3080 Tikøb
Langesø Plantage d. 11. juni 2016
Til Medlemmerne.
Der afholdes generalforsamling søndag d. 26. juni kl. 10.00 hos Søren Rasmussen, Enebærvej 2.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2. Formandens beretning – beretning vedlagt
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – regnskab vedlagt
4. Forelæggelse af budget for 2016/2017 – budget vedlagt
5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag fra bestyrelsen
5a. Forslag fra medlemmer:
5a-1: Forslag fra John Hansen om lægning af påskeliljeløg langs vejene
5a-2: forslag hastighedsskilte på 20 km/t ved indkørsel til området
5a -3: Forslag om hunde i snor og saml op efter din hund skilte
5a -4: Forslag om rensning af åen
5a -5: Forslag om hver andet år at afholde generalforsamling om lørdagen
De 4 sidste punkter er fremsendt af Jess & Maiken Møller Stemmerik
Der er vedlagt bilag vedr. alle underpunkter under punkt 5a
6. Valg af kasserer – Marianne Birke Ehler stiller ikke op til valg
7. Valg af et bestyrelsesmedlem – Bettina Popp Madsen er villig til genvalg
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Alle medlemmer opfordres til at give møde eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Kontingent kr. 500,

bedes venligst indbetalt via Netbank: reg. nr.: 5490
konto 1715583. Angiv venligst din adresse i Langesø ved betaling.
Der kan også betales kontant til kassereren – Slåenvej 7, eller – hvis du slet ikke kan undvære et girokort,
kan du ringe til kasseren – 28 19 42 04, så får du et tilsendt.
Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent er på generalforsamlingen – inden dennes begyndelse – og
der gøres opmærksom på, at medlemmer, der er i restance, ikke kan afgive stemme.

Der afholdes VEJFEST samme sted kl. 13 efter generalforsamlingen. Hvis du/I ikke allerede har tilmeldt
dig, så kan det stadig nås – hos Bettina Popp Madsen, Cypresvej 11.

Med venlig hilsen
Torsten Nyrup (formand) og Marianne Birke Ehler (kasserer)

