
Jægerspris d. 28. mar. 2012 

Indkaldelse til generalforsamling i 

Grundejerforeningen Duemosen 
 

Torsdag d. 12. april 2012, kl. 19.00.  
 

 

Hermed indkaldes alle grundejere på Snogekær og Snogedam 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 2011 ved kasserer Bitten Jessen og suppleant Johnni Kjølby 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

* Forslag til vedtægtsændring § 6.05 
* Forslag til vedtægtsændring § 6.11 
* Forslag til vedtægtsændring § 8.03 
* Forslag om rettelser/opdateringer af vedtægter 
* Forslag om at rykke kontingentbetaling 
* Forslag om beplantning på fællesareal 
* Forslag om at rykke boldbanen mod øst 

6. Indkomne forslag 
* Forslag om nedlæggelse af foreningen Snogekær 25 A-T 

7. Præsentation af og vedtagelse af budget 2012 og fastsættelse af medlemsbidrag for 2012 ved 
kasserer Bitten Jessen og suppleant Johnni Kjølby 

8. Valg af formand (Cathrine Axelsen går af, Tom Nielsen stiller op som formand) 
9. Valg af kasserer (Bitten Jessen genopstiller som alm. bestyrelsesmedlem og Johnni Kjølby 

opstiller som kasserer) 
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Christa Marvig og Finn Hansen 

genopstiller ikke. Per Holde genopstiller. Mads Ritsmar er på valg i 2013, dvs. 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer skal vælges. 2 suppleanter skal vælges) 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (ikke fra bestyrelsen) 
12. Eventuelt (der kan ikke fortages vedtagelser under dette punkt) 

 
 
 
Bestyrelsen forventer, at de fremmødte grundejere inden generalforsamlingen har ulejliget sig med 

at være informeret om vedtagelser på tidligere generalforsamlinger, planen for det grønne område, 

lokalplanen og foreningens vedtægter. 

 Alle disse informationer kan findes på foreningens webside: www.gf-duemosen.dk 

 
 

- vend 



Jægerspris d. 28. mar. 2012 

 
 
Vedlagt denne indkaldelse er følgende bilag:  

• Regnskab 2011 

• Budget 2012 

• Forslag fra bestyrelsen: 
* Forslag til vedtægtsændring § 6.05 
* Forslag til vedtægtsændring § 6.11 
* Forslag til vedtægtsændring § 8.03 
* Forslag om rettelser/opdateringer af vedtægter 
* Forslag om at rykke kontingentbetaling 
* Forslag om beplantning på fællesareal 
* Forslag om at rykke boldbanen mod øst 

• Indkomne forslag: 
* Forslag om nedlæggelse af foreningen Snogekær 25 A-T 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og vel mødt 

Bestyrelsen, Grundejerforeningen Duemosen 


