Greve d. 4. marts 2020
I henhold til vedtægterne § 8 indkaldes der til ordinær Regnskabsgeneralforsamling
_________________________________
onsdag d. 18. marts 2020 kl 19:00 i Greve Borgerhus
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmeudvalg (3-5 medlemmer).
Beretninger
a) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2019
b) Beretninger fra de nedsatte udvalgs virksomhed i 2019
i) Vedtægtsudvalget (Henriette SØ185)
ii) Fliseudvalg (Dan SØ 167)
iii) Gartnerudvalg (Lillian SØ75)
iv) Legepladsudvalg (Nananaya HE38)
v) Affaldsudvalg (Nananaya HE38)
vi) Stiudvalg (Karina SØ47)
5) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6) Forslag
a) Forslag fra bestyrelsen.
i) Forslag til nye vedtægter jf. vedtægtsudvalgets oplæg
ii) Forslag til genopretning af ansvarspådragende kritiske stier, ved brug af frie midler jf.
Fliseudvalgets oplæg
b) Forslag fra medlemmerne
i) Leif Rothberg (SØ149), Fældning af træer ud mod Greve centervej pga skygge
ii) Leif Rothberg (SØ149), udbedring/renovering af sti ved SØ163
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
a) Michael (SØ165) (villig til genvalg)
b) Keld (SØ179) (villig til genvalg)
c) Karina (SØ47) (ikke villig til genvalg) ny kasserer skal findes
d) Michel (SØ97) (villig til genvalg)
e) Nyt bestyrelsesmedlem
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
a) Nananaya (HE38) (villig til genvalg)
b) Ny suppleant
9) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
a) Bo (SØ189) samt Andreas (HE34) begge villige til genvalg
b) Revisorsuppleant
10) Valg til nedsatte udvalg
a) Vedtægtsudvalget d.d ved Lynn (SØ167) samt Henriette (SØ185)
b) Fliseudvalget d.d ved Dan (SØ167)
c) Gartnerudvalget d.d ved Lillian (SØ75)
d) Legepladsudvalg (Nananaya HE38)
e) Affaldsudvalg (Nananaya HE38)
f) Stiudvalg (Karina SØ47) samt Nananaya (HE38)
11) Eventuelt
a) Der er brug for flere bestyrelsesmedlemmer nu da Karina udtræder. Nye frivillige kræfter er
i høj kurs
Bemærk, at deltagelse i generalforsamlingen i henhold til vedtægterne kan ske enten ved personligt fremmøde eller ved
afgivelse af fuldmagt til et andet medlem. Hver fuldmagtshaver kan repræsentere 4 parceller = 10 stemmer inklusive
egne stemmer (hver parcel har 2 stemmer). Medlemmer som er i restance til foreningen har ikke stemmeret.
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