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Vigtig information vedr. generalforsamling 2021
Til årets generalforsamling er indkommet 47 forslag til behandling. Det er super dejligt at forenin-
gens medlemmer på den måde viser interesse for foreningens udvikling og fremtid. Tak for det. 

Men det betyder også at årets generalforsamling kan bliv en langtrukken affære. Selv om en række 
forslag kan samles og behandles sammen, er det tvivlsomt at vi når i mål inden både deltagere og 
bestyrelsens medlemmer, bryder sammen. Vi åbner derfor mulighed for at afbryde generalforsam-
lingen, og forsætte søndag. I praksis vil vi omkring kl. 18 lørdag tage en vurdering om hvorvidt det 
er realistisk at nå i mål inden kl. 19-20. Skønner vi at dette ikke er muligt stopper vi kl. 18. General-
forsamlingen genoptages herefter søndag den 19. september 2021 kl. 12 – samme sted.

Generalforsamling 2020
Grundet covid-19 blev generalforsamlingen 2020 ikke afholdt. Bestyrelsen godkendte proforma, 
regnskabet for 2019/2020 og budget for 2020/2021, således at foreningens drift kunne forsætte. 
Beslutningen blev taget på baggrund af at budgettet ikke bød på ekstra omkostninger, og blot 
videreførte den drift vi i de seneste år har godkendt. Regnskabet indeholder ligeledes ingen over-
raskelser. 

Formelt skal vi dog godkende både regnskab og budget. Det sker ved at vi i kort form starter dagen 
den 18. september med at afholde generalforsamling 2020. Der vil dog kun være gennemgang af 
regnskab, budget og p-kælder regnskab, samt afstemning om godkendelse. Herefter slutter gene-
ralforsamling 2020. Beboere der til generalforsamling 2020 havde indsendt forslag, er alle blevet 
kontaktet for at sikre at deres forslag medtages i dette års generalforsamling. De formelle punkter 
omkring valg af dirigent og referent udelades og Steen Ternstrøm fører ordet og Uno Ternstrøn 
tager referat.

Generalforsamling 2021 starter umiddelbart efter på normal vis.

Vi håber på forståelse for denne løsning.

Venligst, bestyrelsen


