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Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021 

udsættes indtil videre 
 

 

Kære medlemmer, 

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægternes § 14 af-

holdes hvert år senest 15. marts. 

På grund af Covid-19 risikoen og de restriktioner, der er sat i værk, herunder forsamlings-

forbuddet, er vi nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling 2021 indtil videre. 

Inden 1. marts 2021 vil bestyrelsens skriftlige beretning, det reviderede regnskab for 2020, 

nye kontingent- og gebyrsatser samt budget for 2021 blive lagt op på hjemmesiden. 

Medlemmer, der har tilmeldt e-mail adresse til foreningen vil modtage en e-mail, når mate-

rialet er fremkommet. Øvrige medlemmer opfordres til selv at holde øje med hjemmesiden. 

Med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant er det 

således, at 

 Allan Iskov-Eskebæk, nr. 166, og Henrik Kjølberg, nr. 14, begge er på valg for 2 år, 

 Tina Aydemir, nr. 78, er på valg for 1 år, 

 der skal vælges ny suppleant til bestyrelsen for 2 år, 

 revisor Per Brandt, nr. 40, og revisorsuppleant Steen Larsen, nr. 10, begge er på valg 

for 2 år. 

De 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er villige til genvalg som anført, og fortsætter i 

deres funktioner indtil en generalforsamling kan tage stilling til valgene. 

Både Per Brandt og Steen Larsen har ønsket at fratræde i forbindelse med generalforsamlin-

gen. De har dog begge givet tilsagn om at forsætte i deres hverv indtil der kan holdes en 

generalforsamling. Bestyrelsen takker for deres tilsagn om at støtte op i denne vanskelige og 

meget usædvanlige situation. 

Valg af ny suppleant til bestyrelsen udsættes til der kan holdes generalforsamling. 

Situationen medfører, at bestyrelsen er nødt til at indføre nye gebyrsatser og vedtage et bud-

get uden generalforsamlingens godkendelse. Baggrunden er, at foreningen i 2021 vil få sti-

gende udgifter. I det materiale, der udsendes senere, vil årsagerne blive beskrevet. 

Vi beder om forståelse for bestyrelsens beslutninger i forbindelse med udsættelsen af gene-

ralforsamlingen, og ønsker for jer alle, at I må komme godt igennem Covid-19 krisen. 

Pas godt på jer selv og på hinanden, så vi forhåbentlig kan få en god sommer. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


