
                                 BRØNDSTED, den 310319 

Grundejerforeningen Brøndsted 
Indkaldelse til ordinær 

GENERALFORSAMLING 
Mandag den 29. APRIL 2019 kl. 1930 – mødelokalet – Veksø Hallen 

 

Der er udtalt et ønske om debat vedr. muligheden for at opsætte ladere til EL-biler i vores område og debat 

vedr. nye og eller supplerende vejbump. Videre vil der ske en orientering om den supplerende affaldsordning 

omkring de tidligere nævnte ”4-i-1-spande”, der har netop været afholdt møde med ”Affaldsgruppen” fra 

Kommunen og den individuelle løsning for hver parcel syner svær at implementere, idet langt flere 

husstande, end de oprindelige 15 ikke vil kunne gøre brug af denne ordning, idet vi i dele af vores område 

har fået indført såkaldt ”Landtur” (tømning med lille bil) grundet de store bilers ”hærgen” på vores stier.  

 

DAGSORDEN: (jf. vedtægternes § 7) 

1: VALG AF DIRIGENT. 

2: BESTYRELSENS BERETNING.  
3: AFLÆGGELSE AF REGNSKAB. 

4: BUDGET, HERUNDER FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT. 

5: INDKOMNE FORSLAG. (skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen) 

6: VALG AF FORMAND OG KASSERER.  
    På valg er:  Kassereren Michael Abrahmasen…..………………………………….……genvalg modtages 

7: VALG AF ØVRIG BESTYRELSE OG SUPPLEANTER   
     På valg er:  Bestyrelsesmedlem Lars Pedersen …………………………………..………genvalg modtages 

                        Bestyrelsesmedlem Henrik Poulsen………………………………….………genvalg modtages 

1. suppleant Tommy Jørss .…………………………………...…………....genvalg modtages 

2. suppleant Søren Hald ………………………..…………….……….……genvalg modtages 

8: VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT. 

     På valg er: Revisor Tina Mortensen …………………………………………...………....genvalg modtages  

                         Revisorsuppleant Anders Wiberg………………..…………………..…...…genvalg modtages 

9: EVENTUELT 

- Ad 2. Skriftlig beretning tilgår Grundejerforeningens hjemmeside, husk at tilmelde dig ”Nyhedsbrev”, hvis 

du ikke allerede er det, så får du også et ”vink”, når beretningen kommer.  

- Ad 3. og 4: Tilgår ligeledes hjemmesiden og kan afhentes hos kassereren, nr. 310, jf. vedtægterne. 

Håber du/I vil afse et par timer til lidt orientering, debat, snak og hyggeligt samvær med dine naboer. 

 
Venlig hilsen 

Grundejerforeningen Brøndsted 
p.b.v. 

 
Ole B. Hovøre 

Fmd. 
Brøndsted 217 

3670 Veksø 

2064-8688 

E-mail: kontakt@olefraegedal.dk 

Grfr.´s hjemmeside: 

www.voresgrundejerforening.dk 
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