Indkaldelse til

generalforsamling
i Haveforeningen Engly

Der afholdes ordinær generalforsamling

søndag den 30. marts 2014 kl. 13.00
i Boldklubben Olympias klubhus, Englandsvej 202.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du aflevere dem skriftligt til
formanden for bestyrelsen, Kresten Thomsen, have 29 senest den 16. marts 2014 kl. 13.
Du kan se den foreløbige dagsorden på bagsiden.
Hver husstand har en stemme og kun Englymedlemmer er stemmeberettigede. Et
Englymedlem kan overdrage sin stemmeret til en myndig person i sin husstand via skriftlig
fuldmagt, som afleveres til bestyrelsen på generalforsamlingen
Haveforeningen byder på kaffe/te og kringle  og måske en enkelt øl/vand.
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

Venlig hilsen
Englys bestyrelse

VEND !

Foreløbig dagsorden
– for Englys ordinære generalforsamling den 30. marts 2014 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia,
Englandsvej 202.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to referenter og stemmeoptællere.
3. Godkendelse af referat.
4. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsordenen.
5. Formandens beretning.
6. Godkendelse af årsregnskab.
7. Fremlæggelse af beretning samt årsregnskab fra udvalg.
8. Indkomne forslag:
a. Differentiering af haveleje. Bestyrelsen fortæller, hvad advokaten er nået frem til
angående lovligheden af, at GF beslutter differentieret haveleje. Uanset hvad
advokaten kommer frem til, vil det medføre flere punkter, som selvfølgelig er med i
den endelige dagsorden.
9. Godkendelse af budget 2014
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor og suppleant:
a. Næstformand – Frank Wive, have 51 er på valg og genopstiller.
b. Bestyrelsesmedlem – Marttin Christensen, have 78 er på valg.
c. Kasserer  Karin Skov, have 49 er på valg og genopstiller ikke.
d. Suppleanter – Mulle Brest, have 21 og Pernille Plaetner, have 93 er på valg.
e. Revisor – Charlotte Malmer, have 24 er på valg.
f.

Revisorsuppleant – Susanne Hamiltion, have 64 er på valg.

11. Valg af havemand og suppleant:
a. Havemand  F lemming Lauritzen, have 8 er på valg
b. Havemandssuppleant  Stephen Christensen, have 74 er på valg
12. Sammensætning af udvalg.
a. Flagansvarlige: Ruben Bay Mogensen, have 10 og Dina Scheel, have 70 
genopstiller ikke.
13. Eventuelt.

VEND !

