
G/F Skoleparken PÅ GENSYN! Dato: 25. maj 2020 

G/F Skoleparken Ekstraordinær generalforsamling  onsdag, den 3. juni 2020 
 
Stemmeseddel: 
 
Kan betaling foretages? Sæt ”X” 
 
 JA: ____          eller         NEJ: ____ 
    
 
   
 
 

 

Indkaldelse til: 

Ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 3. juni 2020 kl. 20.00, som 

afholdes i ”carporten” hos formanden, Bo D. Vestner, Brombærvej 7. 

Vi mener, at det nu er muligt at afvikle et sådant møde, når vi tager hensyn til COVID-19               

restriktionerne om at være sammen – men hver for sig. 

I fortsættelse af beslutningen på den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 1. marts 

2020, har bestyrelsen på bestyrelsesmødet - som afholdt her den 20. maj - besluttet, at indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling, som nævnt ovenstående. 

Bestyrelsen har i mails af 10. marts og 26. april fra G/F Damgårdshave fået oplyst nye fordelinger 

af det samlede opgjorte underskud kr. 64.622 i f.h.t. det tidligere oplyste. Bestyrelsen fremsendte i 

den mellemliggende periode en svarmail til G/F Damgårdshave, som måske har haft den betyd-

ning, at der er korrigeret for det samlede antal medlemmer i de deltagende grundejerforeninger i 

området. Dette forhold betyder, at vores andel nu er opgjort til kr. 125 pr. medlem eller i alt kr. 

6.500, som er det samlede foreslåede støttebidrag fra G/F Skoleparken. 

Vi er i bestyrelsen enige om, at vi som naboer til G/F Damgårdshave bør støtte op ved at hjælpe 

med denne ydelse. Og at vi kan gennemføre ydelsen i h.t. vedtægternes 3. pkt. ”i medlemmernes 

interesse”, og at vi ser det i forlængelse (vedtægternes 5. pkt.) af behandlingen på ordinær gene-

ralforsamling 1. marts 2020.  

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

3. Godkendelse for afholdelse af mødet (indkaldelse 8 dage/antal stemmeberettiget) 

4. Forslag til afstemning: 

Det på ordinær generalforsamling godkendte (17 for af 18) forslag: 
”Bestyrelsen får mandat/tilladelse til at forhandle støttebeløbet, max. kr. 8.000, som eventuelt skal 

betales til G/F Damgårdshave. Betalingen kan først foregå, når det vedtages efter reglerne på en 

ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til – jfr. vedtægterne.” 

Der stemmes nu om, hvorvidt betaling af støttebidrag på kr. 6.500 til G/F Damgårdshave 

kan foretages? Afstemningen er skriftlig og hemmelig. 

5. Stemmetælling og oplysning af afstemningen (antal ”JA” og ”NEJ”) 

6. Afslutning – bestyrelsen er vært ved en vand eller øl! 

------------------------------------------------ Klip ------------------------------------------- 


