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Vigtig information vedr. generalforsamlingen 2020
Årets generalforsamling bliver ikke som den plejer. Vi er underlagt de restriktioner, der er
udstukket af myndighederne i forbindelse med bekæmpelse af covid-19, corona virus.
Det betyder, som I allerede ved, at vi har været nødt til at flytte både dato og sted for afholdelsen. Det betyder også, at vi har en begrænsning på antallet, af deltagere. Vi har fra bestyrelsens side lagt vægt på, at afholde generalforsamlingen i vores nærområde, og da kommunens sportshaller ikke er til rådighed, faldt valget på Quality Hotel. Men også her er der
begrænsning på antallet af deltagere. Vi må maks. være 160 personer tilstede.
Derfor opfordrer bestyrelsen til følgende:
- at der maks. deltager en pr. husstand
- at man benytter sig af at give fuldmagt, i stedet for fremmøde (husk regel om maks. 3 fuldmagter)
- at indlæg gøres kortfattet
- og naturligvis, føler du dig sløj eller har symptomer på sygdom, SKAL du blive væk af hensyn
til andres sundhed og velvære
Skulle vi komme i en situation hvor der møder mere end de tilladte 160 personer op, vil vi
være nødt til at aflyse generalforsamlingen, da vi ikke må afvise fremmødte.
Bestyrelsen har valgt at undlade følgende punkter, som vil blive taget op ved en senere lejlighed:
- information om fremtidig renovering af tage og østfacader.
- information og afstemning om bomme ved p-pladser.
Set i lyset af, at corona viruset er luftbåret, er det bestyrelsens ønske at generalforsamlingen
afvikles på kortest mulig tid. Af de indkomne forslag fra beboere er en del allerede blevet
debatteret på tidligere års generalforsamlinger, og det er bestyrelsens holdning at disse bør
trækkes tilbage, medmindre at der er nye argumenter, der skal tages i betragtning.
Bestyrelsen understreger, at den vigtigste årsag til at gennemføre generalforsamlingen under
disse forhold, er godkendelse af regnskab og vedtagelsen af nyt budget, således, at driften kan
arbejde videre med vedligeholdelsen af vores område og bygninger.
Men venlig hilsen
Bestyrelsen Gadevang

Forebyg smitte
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

Vær opmærksom
på rengøring

Host eller nys
i dit ærme

Hold afstand og bed andre
om at tage hensyn
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