
Til alle beboere på Jættehøjen, Skodshøjen og Korshøjen  

– såvel medlemmer som ikke-medlemmer af grundejerforeningen 

 

 

Budget og valg til Grøntudvalget 
  

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.30 

afholdes møde vedrørende Grøntudvalget. Grøntudvalget står for vore fællesarealers pasning.  

Mødet afholdes i Sognegården, Ellevang Kirke. Mødet er åbent for alle beboere i Fredensbjergparken. 

Der er to punkter: Præsentation/godkendelse af budget for 2021 og valg til Grøntudvalget. Alle grøntudvalgs-

medlemmer er på valg. Information vedrørende Grøntudvalget findes på www.fredensbjerg.dk.  

For grundejerforeningens medlemmer er der efterfølgende generalforsamling: 

 

Generalforsamling i Fredensbjergparkens Grundejerforening 

Tirsdag den 27. oktober 2019, kl. 20.00  

(i forlængelse af mødet vedr. Grøntudvalg) i Sognegården, Ellevang. 

Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af referent  

2. Valg af dirigent.  

3. Valg af stemmeoptællere.  

4. Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.  

5. Præsentation af det reviderede regnskab (vedlagt) for det forløbne år og generalforsamlingens godkendelse 

heraf.  

6. Præsentation af eventuelt indkomne forslag.  

7. Afstemning om eventuelt indkomne forslag.  

8. Præsentation af budget for det kommende år, herunder konsekvenser af de vedtagne forslag.  

9. Valg til bestyrelsen og op til to suppleanter. Der er i år valg til 4 pladser i bestyrelsen. Ulrik (K25), Malene 

(S31) og Carsten (K55) er på valg og genopstiller. Essy (K24), nuværende suppleant, stiller op til 

bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer stiller op som suppleant. 

10. Valg af formand.  

11. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.  

12. Eventuelt.  

Tirsdag den 20. oktober er deadline for motiverede dagsordensforslag til generalforsamlingen. Forslag kan 

afleveres til foreningens kasserer Carsten Puggaard på Korshøjen 55 eller e-mail carsten@puggaard.com. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at forslag som indebærer væsentlig finansiering, skal indeholde et estimat 

over udgifterne.  

Senest lørdag den 24. oktober vil en opdateret dagsorden med de indkomne forslag blive lagt på foreningens 

hjemmeside.  

Grundet de nuværende Covid-19 retningslinjer minder bestyrelsen om, at medlemmer kan stemme via 

fuldmagt.  

For fremmødte vil retningslinjer i forhold til Covid-19 blive overholdt.  

Der vil være vand/øl/vin, men ikke mad til generalforsamlingen.  

http://www.fredensbjerg.dk/
mailto:carsten@puggaard.com

