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Indkaldelse 

Hvidovre d. 7. maj 2021 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 
Svendebjerg mandag d. 24. maj 2021 kl. 15.00 (2. pinsedag), Svendebjergvej 40A 
(udendørs i haven) med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

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 

8. Eventuelt 

 

Ad pkt. 2 - 4 

Bestyrelsens skriftlige beretning, bestyrelsens forslag til budget for 2021 samt 
revisorpåtegnet regnskab for 2020 vil være tilgængelig på www.svendebjerg.dk og 
udsendes pr. mail senest mandag d. 10. maj 2021. 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 formand, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  

Helene Flethøj Thygesen er villig til genvalg som formand. Anne Ginderskov Hansen er 
villig til genvalg til den ene af de to pladser som bestyrelsesmedlem. Der skal vælges to 
suppleanter. Eva Hjorth er villig til genvalg til den ene af de to suppleantposter. 
Bestyrelsen opfordrer enhver interesseret til at stille op. 

Ad pkt. 6 (se bagside) 
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Der skal vælges én revisor. Bjarne Jensen, Hellbergsvej, er villig til genvalg. Der skal 
vælges én revisorsuppleant for en to-årig periode. Steen Buch Holdt, Cath. Boothsvej, 
er villig til genvalg.    

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 og sendt pr. mail til medlemmerne, så deltagerne i 
generalforsamlingen og fuldmagtsgivere har mulighed for at tage højde for dem. 
Bestyrelsen lægger ikke indkomne forslag på grundejerforeningens facebookside. 

 

Praktik og forholdsregler ift. COVID-19 – læs grundigt   

En udendørs generalforsamling i vores størrelse er tilladt efter myndighedernes 
gældende retningslinjer, dog skal vi overholde nogle retningslinjer for, at det er sikkert 
for alle at deltage. Under ordningen for møder mm. er der krav om coronapas (dvs. 
negativ test max 72 timer gammel, færdigvaccineret eller immun pga. nylig smitte.)  

Generalforsamlingen foregår siddende. Medbring egen stol og stil den med 1 meters 
afstand til stole, der ikke tilhører egen husstand. Man må naturligvis rejse sig op for at 
tage ordet. Der er håndsprit ved indgangen/udgangen. Toiletbesøg er desværre nødt 
til at foretages hjemmefra. Kaffe/te medbringes i egen beholder, men der udleveres 
kolde drikkevarer og sødt. Alle med symptomer som forkølelse, hoste, feber og 
muskelømhed skal venligst blive hjemme.  

Vi beder om tilmelding senest torsdag d. 20. maj til mail@svendebjerg.dk for at 
gøre registrering på dagen kortere og indkøbe drikkevarer mm. Opdager du på dagen, 
at du alligevel kan deltage, må du selvfølgelig gerne komme.  

Kom gerne i god tid, så vi kan registrere jeres fremmøde og evt. medbragte fuldmagter 
uden risiko for lang kødannelse.  

Vi har fuld forståelse for, hvis nogen trods ovenstående foretrækker at deltage via 
fuldmagt. Der lægges en fuldmagt på svendebjerg.dk, som medlemmer kan printe, 
udfylde og lægge i formandens postkasse (helst i god tid) eller give et andet medlem 
med. Hver parcel må medbringe op til to fuldmagter ifølge vedtægten.  

Vi gennemfører også selvom det regner, så medbring regntøj i tilfælde af regnvejr. Er 
der voldsomt vejr, kan vi på dagen være nødsaget til at udskyde enten en time eller til 
en helt anden dag. Hold i så fald øje med svendebjerg.dk og mailen. 

 

 


