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Til foreningens medlemmer    06.09.2020          

 

I henhold til foreningens vedtægter § 9 og § 11 skulle generalforsamling afholdes 
inden udgangen af marts 2020, men i år bliver det  

Generalforsamling i Covid-19 version 
 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent (ikke nødvendig i online version) 

2) Formanden aflægger beretning (er tilgængelig på foreningens hjemmeside) 

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (er tilgængelig på foreningens hjemmeside med kommentarer) 

4) Forslag fra bestyrelsen 

4.1 Indskud i henhold til vedtægtens §5 sættes uændret til 1.000 kr. 

4.2 Forslag til justering af foreningens ordensbestemmelser 

4.3 Behandling af henvendelse fra GRF Moseparken vedr. anlæggelse af fastbelægning på stien mellem 

Svanemosen og Mosede Kærvej 

4.4 Behandling af forholdene omkring hastighed på vores veje. 

5) Forslag fra medlemmerne – ingen forslag er modtaget 

6) Fremlæggelse af budget (tilgængeligt på hjemmesiden). Kontingent foreslås uændret for 2020. 

7) Valg af formand – (ikke på valg) 

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
 Bestyrelsesmedlemmer: 

 Ole Jørgensen, Mosede Kærvej 38 (ikke på valg) 

 Hanne Staal-Bagge, Mosede Klintvej 39 (ikke på valg) 

 Michael Garset-Borg, Mosede Kærvej 33 (på valg – villig til genvalg) 

 Suppleanter: 

 Niels Jørgen Nielsen, Mosede Kærvej 43 (på valg) 

 Pia Hartmann Egedal, Mosede Højvej 52 (på valg) 

9) Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter 

 Revisorer: 

 Peter Lauritsen, Mosede Klintvej 31 (på valg) 

 Svend-Erik Albrektsen, Mosede Klintvej 32 (på valg) 

 Suppleanter: 

 Henrik Nielsen, Mosede Højvej 27 (på valg) 

 Børge Nordestgaard, Mosede Klintvej 38 (på valg – ikke villig til genvalg) 

10) Valg af kasserer: 

 Andreas Obling, Mosede Højvej 53 (på valg – villig til genvalg) 

11) Eventuelt. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Gitte D. Braad 
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Kære medlemmer. – Vigtig information. 
 
Som det er alle bekendt, var vi i marts 2020 nødsaget til at udskyde årets generalforsamling i vores 

grundejerforening iht. Folketingets forbud mod forsamlinger for at forhindre covid-19 i at sprede sig. 

 

Vi har i bestyrelsen gennem sommeren løbende drøftet muligheden for at holde generalforsamlingen på en 

alternativ måde – og hvis muligt som fysisk, hvis der kom styr på covid-19 situationen. 

 

Selvom forsamlingsforbudet nu er sådan, at en generalforsamling gerne må gennemføres under bestemte 

vilkår, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil løbe risikoen ved at samle en masse mennesker. På 

nuværende tidspunkt vil det kun være muligt at afholde det privat, og da vi er på en årstid, hvor vi ikke 

længere kan regne med vejret til at være ude med fornuftig afstand, vælger vi at gå en anden vej. 

 

1. Fra 6. september 2020 

a. Årets dagsorden, beretning og regnskab findes på www.mosedeklint.dk 

i. Behandling af bestyrelsens punkter på dagsordenen, vil blive udsat til 

generalforsamling 2021.  

 

2. Senest 14. september 2020: 

a. Spørgsmål og besvarelser vil være at finde på hjemmesiden. Hvis ikke man har mulighed for 

at maile selv, henstiller vi til, at man søger hjælp hos en nabo. 

b. Ønsker om opstilling til bestyrelses- suppleant, revisor, revisor-suppleant poster skal være 

modtaget på bestyrelse@mosedeklint.dk 14. september 2020, hvorefter bestyrelsen 

arrangerer praktisk afstemning. Bemærk der skal som minimum én ny opstilles til posten 

som revisor-suppleant, da Børge ikke genopstiller. 

 

3. Senest 21. september 2020: 

a. Indsigelser mod beretningen og regnskab skal være bestyrelsen i hænde på 

bestyrelse@mosedeklint.dk  eller ved skriftlig henvendelse til formanden Mosede Højvej 50, 

med kopi til næstformand Mosede Kærvej 33 senest 21. september 2020. Ved ingen 

indsigelser er beretning og regnskab vedtaget.  

 

4. Senest 5. oktober 2020: 

a. Protokol forventes at være afsluttet og offentliggjort på www.mosedeklint.dk, hvis der ikke 

indbringes punkter fra medlemmerne, som kan forlænge processen. 

 

http://www.mosedeklint.dk/
mailto:bestyrelse@mosedeklint.dk
http://www.mosedeklint.dk/
mailto:bestyrelse@mosedeklint.dk
mailto:bestyrelse@mosedeklint.dk
http://www.mosedeklint.dk/

