Indkaldelse
Hvidovre d. 28. februar 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Svendebjerg torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.30 i Bibliotekscafeen, Hvidovrevej
280, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning inkl. spørgsmål/bemærkninger
3. Fremlæggelse af påtegnet regnskab samt budget til godkendelse
4. Vedtagelse af kontingent, honorarer og diæter
5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
6. Valg af revisor
7. Forslag fra medlemmerne
8. Eventuelt

Inden generalforsamlingen, kl. 18.30, er der oplæg ved en indbrudskonsulent fra Bo
Trygt. Han vil rådgive om, hvordan man gør sit hus mere indbrudssikret. Det er gratis at
deltage i oplægget. Kl. 19.30 starter selve generalforsamlingen.
Der serveres vand/sodavand og snacks til oplæg og generalforsamling.

Ad pkt. 2
Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning bl.a. komme ind på affaldsordningen,
vandtårnet, grunden Gammel Køge Landevej 290, tryghed samt trafiksikkerhed i
grundejerforeningen. Disse temaer vil kunne drøftes i den efterfølgende debat om
beretningen.
Ad pkt. 3
Bestyrelsens forslag til budget for 2022 samt revisorpåtegnet regnskab for 2021 er
tilgængeligt på www.svendebjerg.dk. Indkaldelse med materiale omdeles i
postkasserne hos de medlemmer, bestyrelsen ikke har mailadresser på, tirsdag d. 1.
marts.
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Ad pkt. 4
Bestyrelsen indstiller, at det nuværende kontingent på 200 kr. årligt fastholdes.
Bestyrelsen modtager hverken honorar eller diæter og holder bestyrelsesudgifter på et
minimum for at frigøre midler til medlemsaktiviteter.
Ad pkt. 5
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, en kasserer og to suppleanter.
Chad Donovan, Mie Reenberg, Sofie Juhl og Carsten Helmersen (kasserer) er villige til
genvalg til bestyrelsen. Der skal vælges to suppleanter. Kristina Møller Velling ønsker
genvalg som suppleant. Eva Hjorth fortsætter gerne som suppleant, men stiller også
gerne sin plads til rådighed.
Ad pkt. 6
Der skal vælges én revisor. Lærke Sander Laursen, ekstern revisor, er villig til genvalg.
Hun blev valgt i 2020 for en 2-årig periode. Bjarne Jensen, intern revisor, blev valgt i
2021 for en 2-årig periode og er derfor ikke på valg i år. Tilsvarende for
revisorsuppleant Steen Buch Holdt, der også blev valgt i 2021 for en 2-årig periode.
Ad pkt. 7
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til
formanden, Helene Flethøj Thygesen, Svendebjergvej 40A, senest 8 dage før
generalforsamlingen. Eventuelle forslag vil blive offentliggjort snarest herefter på
www.svendebjerg.dk.

Mvh Bestyrelsen
Spørgsmål/kontakt: Mail@svendebjerg.dk
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