København, 10. august 2021

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling 2020 og 2021
Lørdag d. 21. april 2021 kl. 10.00 ved foreningshuset
Som adviseret vil der i år blive afholdt to generalforsamlinger for henholdsvis 2020 og 2021.
Vi planlægger at gennemføre GF 2020 i en kort udgave, hvor blandt andet formandens
beretning vil blive hensat til GF 2021, ligesom budget for 2020 og indkomne forslag af
naturlige årsager vil udgå. Disse punkter er selvfølgelig med i den efterfølgende GF 2021.
På grund af Corona-epidemien, har bestyrelsen besluttet at afholde GF i vores telt, der kan
huse flere mennesker forsvarligt. Så tag eventuelt en trøje med, hvis vejret tilsiger det. Vi vil
desuden opfordre til, at man kun kommer en person pr. husstand.
Dagsorden for Generalforsamling 2020:
1. Valg af dirigent
2. Regnskab for 2019
3. Valg til bestyrelsen indtil Generalforsamling 2022:
Formand Caspar Tribler modtager genvalg
Næstformand Michael Bondo Friis-Hasché modtager ikke genvalg
4. Eventuelt
Dagsorden for Generalforsamling 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab for 2020
Budget 2021
Forslag om forskønnelse af fællesplads
Andre indkomne forslag
Valg til bestyrelsen indtil Generalforsamling 2023:
Kasserer Nils Hansen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Betina Rørbo (suppleant efter Line Jensen) modtager valg
Bestyrelsesmedlem Karen Hansen modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Valg af 2 revisorer for 1 år
Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
8. Eventuelt
(fortsættes på bagsiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres i foreningens
postkasse eller på mail basminde@gmail.com senest lørdag d. 14. august 2021.
Forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen.
Medlemmer, som er i restance med fællesudgifter, kan, ifølge foreningens vedtægter § 13,
ikke få adgang til generalforsamlingen. Børn under 18 år har ikke adgang til
generalforsamlingen.
Der kan kun gives fuldmagt til personer på bopælen. Dørene lukkes 10.05.
Med venlige hilsner på vegne af bestyrelsen

Caspar Tribler, Formand

