Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup
Email: bestyrelsen@ejbyvaenge.dk – hjemmeside: www.ejbyvaenge.dk

Udsendt: den 31. marts 2021
med mail hhv. almindelig post til ikke-mailhavere
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 5. maj 2021, kl. 18:00
På fodboldbanen ved Foreningshuset,
Vængedalen 533, 2600 Glostrup
Indkaldelsen sker i forventning om, at det den 5. maj 2021 er tilladt at samles udenfor i større forsamlinger.
Såfremt forsamlingsforbuddet ikke er ophævet eller sat højt nok til, at generalforsamlingen kan afholdes, vil det blive
meddelt på hjemmesiden (www.ejbyvaenge.dk) samt ved opslag på foreningens bestyrelsestavle på Foreningshuset
senest den 28. april 2021.
I så tilfælde vil generalforsamlingen blive indkaldt på ny med 14 dages varsel.
Dagsorden:
Pkt. 1.
Pkt. 2.
Pkt. 3.
Pkt. 4.
Pkt. 5.
Pkt. 6.
Pkt. 7.
Pkt. 8.
Pkt. 9.

Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning (skriftlig del vedlagt)
Regnskab (vedlagt)
Budget (vedlagt)
Godkendelse af ekstern kassererhjælp
Forslag til vedtægter
Forslag til ordensregler
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
A. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Casper Gaard, have 406 (modtager ikke genvalg)
Birte Rasmussen, have 405 (modtager genvalg)
Nyt bestyrelsesmedlem
B. Kasserer for 2 år
Ole Hansen, have 928 (som bestyrelseskasserer)
C. 1 suppleant for 2 år
Hanne Pedersen, have 529 (modtager ikke genvalg)
D. Revisor for 2 år
Ib Jørgensen, have 925
E. 2 revisorsuppleanter for 1 år

Pkt. 10.

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Casper Gaard i hænde senest den 14. april
2021. De kan sendes til mail bestyrelsen@ejbyvaenge.dk, eller sendes med post/afleveres i postkassen til Foreningshuset, Vængedalen 533, 2600 Glostrup. Husk at forslagsstiller skal være fremmødt på generalforsamlingen.
Hvis ikke generalforsamlingen kan afholdes den 5. maj 2021 pga. corona-situationen, og generalforsamlingen derfor
bliver udskudt, er det stadig den 14. april 2021, som er gældende deadline for modtagelse af forslag til generalforsamlingen 2021.
BEMÆRK: Man skal tage sin egen stol med, såfremt man ønsker at sidde ned.
På grund af corona-situationen skal vi opfordre til, at der kun møder én op fra hver have.

Formand
Casper Gaard, 406

Næstformand
Ole Hansen, 828

Bestyrelseskasserer
Birte Rasmussen, 405

