
Indkaldelse til Generalforsamling i 
 

 
 

Mandag d. 12. april 2010, kl. 19.00.  

 

Hermed indkaldes alle grundejere til generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. 

Generalforsamlingen afholdes i Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris. Der vil være lidt 

vådt til ganen i form af øl og vand.  

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 

1. Kort velkomst ved formand Cathrine Axelsen 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens årsberetning ved formand Cathrine Axelsen 

4. Præsentation af regnskab 2009 ved kasserer Ann Hansen 

5. Præsentation af og vedtagelse af budget 2010 og fastsættelse af medlemsbidrag for 2010 ved 

kasserer Ann Hansen 

6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer  

* forslag til vedtægtsændringer § 6.05 fremsat af nr. 76 

* forslag til vedtægtsændringer § 6.08 fremsat af nr. 76 

* forslag til vedtægtsændringer § 9.02 fremsat af nr. 76  

7. Indkomne forslag til behandling 

* forslag om at bortfalde vedtagelsen af legeplads i øst fremsat af bestyrelsen  

* forslag vedrørende regler om husdyr fremsat af nr. 25G 

* forslag om at gøre området mere hyggeligt og indbydende fremsat af nr. 76 

8. Valg af formand (Cathrine Axelsen er på valg i 2011) 

9. Valg af kasserer (Ann Hansen genopstiller ikke, Bitten Jessen opstiller i stedet) 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Mads Ritsmar er på valg i 2011, 

Tom Nielsen genopstiller, Christa Marvig genopstiller, 2 nye bestyrelsesmedlem skal 

vælges, samt 2 suppleanter) 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (ikke fra bestyrelsen) 

12. Eventuelt (der kan ikke fortages vedtagelser under dette punkt) 

 

 
Vedlagt denne indkaldelse er: Regnskab 2009, Budget 2010, samt følgende forslag: 

* forslag til vedtægtsændringer § 6.05 fremsat af nr. 76 

* forslag til vedtægtsændringer § 6.08 fremsat af nr. 76 

* forslag til vedtægtsændringer § 9.02 fremsat af nr. 76 

* forslag om at bortfalde vedtagelsen af legeplads i øst fremsat af bestyrelsen  

* forslag vedrørende regler om husdyr fremsat af nr. 25G 

* forslag om at gøre området mere hyggeligt og indbydende fremsat af nr. 76 

 

 

 

Med venlig hilsen og vel mødt 

Bestyrelsen, Grundejerforeningen Duemosen 


