SERVICEBREV
Hasseris Grundejerforening
Dato: 26.02.2020
Nr.: 1 – 2020

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432
Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service mv.).
Medlemskabet er registreret med følgende navn(e): Fornavn1 – Efternavn1
Fornavn2 – Efternavn2

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Hasseris Grundejerforening
torsdag, den 2. april 2020 - kl. 19:00
i Kirkesalen i Hasseris Kirke
(Indgang fra Thorsens Alle)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019.
4. Fastsættelse af kontingent for 2021.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen: (du kan se bestyrelsen mv. på dette link) KLIK HER
Bestyrelsen foreslår:
1. Preben Eihilt (afgår efter tur, villig til genvalg)
2. Susanne Sloth Kristensen (afgår efter tur, villig til genvalg)
3. Steen Sloth Olsen (afgår efter tur, villig til genvalg)
4. Lars Chr. Nortvig (afgår efter tur, ikke villig til genvalg)
5. Bestyrelsen foreslår valg af Erik V. Dam (villig til valg)
Valg af suppleanter.
1. Bestyrelsen foreslår: Anne Mette Pedersen (villig til valg).
2. Bestyrelsen foreslår: ?.
7. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår:

1. Redmark, Statsaut. Revisorer, Hasseris Bymidte
2. Verner Larsen, Revisor (villig til valg).
8. Eventuelt.
Bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2019-2020 samt Årsrapport for 2019 KLIK HER - kan læses/udskrives via foreningens hjemmeside.
Forslag fra medlemmerne skal jfr. vedtægternes § 8 indsendes skriftligt til
foreningens adresse senest 2 uger før generalforsamlingen, den 19. marts 2020.
Adressen er post@hasseris.dk
Kontingent for året 2021 foreslås uændret fastsat til kr. 150,00.
Efter selve generalforsamlingen er foreningen vært ved ”lidt godt til ganen”.
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen har bestyrelsen som ønsket nu indført en frivillig
tilmeldingsordning. Dette til sikring af, at der udelukkende gives adgang for medlemmer samt
tildeles max. en stemme pr. medlem. Ønsker du at tilmelde dig/jer, skal du anvende dit
medlemsnummer (står øverst på denne side). Her kan du også se, hvilket navn(e) der er
registreret som medlem(mer). Tilmeldingen gør også, at bestillingen af mad & drikke kan
tilpasses efter antallet af tilmeldte personer.
Du er som medlem af Hasseris Grundejerforening selvfølgelig også velkommen til at møde op
til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding. Ønsker du at benytte denne løsning skal
adgangen ske ved, at du medbringer billedlegitimation med foto på det navn eller et af de
navne medlemskabet er registreret med.
Hvad skal jeg/vi gøre, så jeg/vi bliver korrekt tilmeldt:
LÆS INSTRUKTIONEN INDEN DU BEGYNDER AT TRYKKE PÅ TASTERNE!
1.

Tilmelding til generalforsamlingen - KLIK HER - her skal du anvende dit
Medlemsnummer (står øverst i dette Nyhedsbrev) ved booking af plads(er).

2. Når tilmelding er foretaget korrekt, vil du straks herefter modtage en e-mail med
adgangsbillet(ter) til generalforsamlingen. Adgangsbillet(terne) skal
udskrives (kan evt. forevises via smartphone eller tablet) og forevises ved indgangen
til lokalet, hvor generalforsamlingen afholdes.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening

