26-10-20
Hej alle.
Jeg tillader mig at indlede denne mail med en 'personlig hilsen' og undskyldning til jer alle.
Som fremgår af nedenstående er jeg som suppleant sprunget ind på kassererposten i det der
alternativt skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Jeg må sige timingen har været meget dårlig for mig, da det falder sammen med meget ekstra
aktivitet i mit firma pga Corona.. - derfor, UNDSKYLD I alle modtager Generalforsamlingsreferatet
så lang tid efter afholdelse!
I det omfang I f.eks. ønsker emner taget op på Bestyrelsesmøde eller i øvrigt ønsker at
kommunikere til bestyrelsen kan mailadressen som der her er sendt fra anvendes.
Det vil være mig en stor hjælp om I indbetaler snarest jfr nedenfor så jeg ikke skal bruge tid på
rykkere:-) - tak..
Mange hilsner
Karsten, 4220 7191

I det følgende information fra hele bestyrelsen:
Kære medlem,
Vi vil gerne informere om hvad der er hændt i foreningens regi siden generalforsamlingen.
På generalforsamlingen blev Ida Helstrup valgt til ny kasserer. Kort efter tiltræde ønskede Ida
af personlige årsager desværre at fratræde med øjeblikkelig varsel.
Suppleant Karsten Solaas, Kvædevej 4, er herefter tiltrådt som kasserer og processen med de
herved krævede ændringer er gennemført.
Sideløbende har vi arbejdet på at bringe medlemslisten ajour.
Bestyrelsen har erfaret at en del medlemmer ikke havde modtaget indkaldelse til g.f.
Vi håber nu at nå ud til alle, og skal opfordre til at man husker at melde tilbage til
grundejerforeningen hvis man ændre e-mail adresse, bopæls adresse eller telefonnummer.
Foreningens e-mail adresse har tidligere været en underadresse af den siddende kasserers private
mail adresse.
Dette er ikke hensigtsmæssigt da det, ud over at give forvirring om hvad den gældende adresse er,
giver problemer m.h.t. tilgængelighed og arkivering.
Vi har derfor oprettet en ny e-mail adresse: gflangesoe@gmail.com
Denne mail adresse er fremover tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer og skal ikke ændres
ved skift af kasserer eller øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På årets generalforsamling blev det besluttet af forhøje det årlige kontingent med kr. 250 til kr. 750
årligt, med virkning fra indeværende år.
Da de fleste allerede har indbetalt det før g.f. gældende kontingent på kr. 500, skal der derfor
indbetales yderligere kr. 250.

De der er i restance skal snarest indbetale det fulde beløb kr. 750.
Indbetaling bedes foretaget via Netbank til konto: reg. nr. 5490 konto 1715583.
Husk at angive for hvilke ejendom(me) i Langesø indbetalingen gælder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

