
 

 
 
              

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i 

Grundejerforeningen Havnsø Park 

Da der nu er kommet nye retningslinjer for forsamlinger, åbner det mulighed for at Grunderejerforening 

Havnsø Park kan afvikle generalforsamling for 2020. Det vil samtidig være generalforsamling for 2019, da 

det ikke var muligt at afvikle denne.  

Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 02.07.2021 kl. 18:00 til senest kl. 21:45 i Firhøjhallen, 

Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev. Der vil være registrering af medlemmer fra kl. 17:00. Dørene lukkes kl. 

18:00. 

Følgende vil gælde for afvikling af generalforsamlingen: 

• Stole sættes op i biografstilling, og man må kun sidde på de afmærkede stole 

• Alle skal medbringe gyldig corona-test eller corona-pas 

• Der vil ikke være nogen form for forplejning, men man kan selv medbringe, og man er selv ansvarlig 

for at rydde op 

• Der vil ikke blive udleveret materiale, så det skal medlemmerne selv medbringe 

Nedenfor kan ses den indkaldelse der blev udsendt d. 16.04.2021. 

Agenda  

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i de forløbne 2 år (bilag 1). 2019 er fremsendt 

tidligere 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (bilag 2). 2019 er fremsendt tidligere 

5. Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget, så der vil ikke være behov for afstemninger. 

6. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 

7. Forslag til rammebudget og fastsættelse af medlemsbidrag. 

a. Bestyrelsen foreslår bidraget uændret kr. 1.000,00. (bilag 3) 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Da der ikke har været afholdt generalforsamling i 2019, vil hele bestyrelsen være på valgt i forbindelse 
med denne generalforsamling. 
 

På valg er: 
Formand:  Kim Klarskov Lindquist  Modtager ikke genvalg  
Næstformand: Frank Beck Jensen  Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem: Michael Karlsson Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem: Kurt Havn  Modtager ikke genvalg 
Kasserer: Steen Jensen  Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem:  Jørgen Olsen (Udtrådt 2019.)   

 
9. Valg af suppleant til bestyrelsen  

 
Der skal vælges nye suppleanter 
   

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (bilagskontrollant) 
 

På valg er: 
Revisor: Henning Larsen Modtager ikke genvalg 
Revisor: Bent Hansen Modtager genvalg 
Suppleant: Poul Andersen Modtager genvalg 
 

11. Eventuelt 
 

Bilag  

Beretning fra bestyrelsen for 2020– bilag 1 

Det reviderede regnskab for 2020 – bilag 2 

Forslag til rammebudget for 2021 og fastsættelse af medlemsbidrag – bilag 3 

 

Havnsø, den 11. juni 2021 
Grundejerforeningen Havnsø Parks bestyrelse 


