
Brøndsted 18. maj 2020 

Grf. medlemmer  

Hej 

Nedenfor tidligere omdelt – vi må nu konstatere, at vi går efter 3. mulighed – altså  

Generalforsamling tirsdag den 10. juni kl. 1930, mødelokale, hallen. 

Dagsorden ad tidligere uddelt Indkaldelse. Denne dato forventes klart at bliv mulig med overgang til Covid-

19 fase 3 fra 8. juni. Beretning tilgår fortsat hjemmesiden forud for Generalforsamlingen. 

 

*** nedenfor tidligere uddelt – Brøndsted, den 23. april 2020 *** 

Grf. medlemmer 

Hej 

Vi har tidligere omdelt og udsendt (med elektronisk nyhedsbrev) vedr. indkaldelse og afholdelse af Generalforsamling 

ad nedenfor under den 310320. 

Vi må konstatere, at første valg af dato 28/4 ikke lader sig gøre med fysisk fremmøde og vi går nu efter den anden 

udmeldte dato, altså den 26. maj. 2020 kl. 1930 i mødelokalet, Veksø hallen.  

Skulle det vise sig, at der heller ikke på denne dato, er givet lov til at ”forsamle” sig i de kommunale lokaler, vil næste 

alternative dato blive onsdag den 10. juni samme tid og sted og den oprindelige og denne indkaldelse vil være gældende.  

*** Nedenfor er omdelt/udsendt primo april - BRØNDSTED, den 310320 *** 

Grundejerforeningen Brøndsted 
Indkaldelse til ordinær 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 1930 mødelokalet, Veksø Hallen 

OBS: Vi udsender denne indkaldelse, jf. vedtægterne, til afholdelse som anført ovenfor, men i disse Covid-19/Corona 

tider er det naturligvis med forbehold. Såfremt Generalforsamlingen IKKE kan gennemføres vil det blive meldt ud på 

Hjemmesiden og med nyhedsbrev – og i det tilfælde vil nærværende indkaldelse så være gældende til ”nyt forsøg” med 

Generalforsamling tirsdag den 26. maj 2020. Vi vil ikke for nuværende vove med ”arrangement/indslag” før 

Generalforsamlingen. Vi har bl.a. besluttet at indkøbe en Hjertestarter, der placeres centralt her i Brøndsted og 

påtænkte et ”mini-hjertestarter-kursus” forud for  

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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