
 

 

 

 

Budget og valg til Grøntudvalget og Generalforsamling  
  

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.30 / 20.00 

Grundet de nuværende Covid-19-retningslinjer afholdes møderne online via Zoom ved brug af link: 

 

https://us04web.zoom.us/j/9303875663?pwd=V25pS3hzTFZvaGRlWDVWUE1PTkwzZz09 

Indtast koden: 1234. Herefter kan du deltage via video. 

 

Se mere på følgende side om, hvordan årets Generalforsamling foregår. 

 

Dagsorden for Budget og valg til Grøntudvalget 

Præsentation/godkendelse af budget for 2021 

Valg til Grøntudvalget. Alle grøntudvalgsmedlemmer er på valg.  

Mødet er åbent for alle beboere i Fredensbjergparken. 

 

Dagsorden for generalforsamling – Opdateret ift. punkt 6 og 7 d. 24.10.2020 

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 – Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer 

7. Afstemning om eventuelt indkomne forslag – Udgår  

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.  

Generalforsamling er for medlemmer af grundejerforeningen. 

Bestyrelsen minder om, at medlemmer kan stemme via fuldmagt.  

 

 

https://us04web.zoom.us/j/9303875663?pwd=V25pS3hzTFZvaGRlWDVWUE1PTkwzZz09


Hvorfor foregår årets generalforsamling online? 

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes årligt før udgangen af oktober.  

Bestyrelsen har valgt at holde dette års generalforsamling online pga. de pr. 26.10.2020 gældende Covid-19-

retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om at minimere social kontakt (maksimalt 10 personer 

samlet, samt afstandskrav). 

Det er første gang i foreningens 50-årige levetid, at en generalforsamling afholdes på denne måde, men formelt 

set er der ikke noget i vedtægterne, der forhindrer os i at afholde vores generalforsamling online. 

Hvordan deltager jeg? Og hvordan foregår årets generalforsamling? 

Du skal bruge en computer, tablet eller smartphone med internetadgang. Du klikker på linket foroven, og så 

kan du følge generalforsamlingen. Hvis du ønsker, at andre skal kunne se dig, skal du tænde for kameraet på 

din enhed. 

Bestyrelsen og dirigenten mødes fysisk i Sognegården ved Ellevang Kirke, og der bliver ’sendt’ online via 

linket foroven. Bestyrelsen vil sørge for, at der bliver holdt øje med, om deltagere ønsker at stille spørgsmål. 

Hvordan stemmer jeg? 

Det vil være muligt at stemme undervejs enten ved håndsoprækning eller pr. e-mail. Du kan også på forhånd 

give en fuldmagt til bestyrelsen eller andre medlemmer. 

Kan jeg stadig stille op til Bestyrelsen? 

Ja, du kan meddele det inden på tirsdag eller på selve generalforsamlingen, hvis du ønsker at stille op til 

Bestyrelsen. Du kan godt stille op, selvom du ikke møder op fysisk. Hvis der er flere end de under punkt 9 

nævnte, der stiller op, vil der blive afholdt afstemning. Man kan godt stemme, selvom man deltager via 

internettet. 

Er der stadig mulighed for at stille forslag? 

Nej, der var deadline for motiverede forslag til dagsordenen tirsdag d. 24/10 – jf. husomdelt indkaldelse. 

Der kan som vanligt stilles spørgsmål og fremsættes forslag, der ikke kræver afstemning under dagsordenens 

punkt 12. ”Eventuelt”. 

Er der mulighed for at stille spørgsmål undervejs? 

Ja, stil endelig spørgsmål undervejs. Du kan markere på forskellig vis under online-mødet: du kan sige det, så 

det kan høres, du kan bruge den såkaldte ’raise hand’-funktion eller du kan skrive det i chatten.  

 


