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Formand 
Casper Gaard, 406 
 

 
 
  
  

Næstformand 
Ole Hansen, 928  

Bestyrelseskasserer 
Birte Rasmussen, 405 

Udsendt: den 5. juni 2021 

med mail hhv. almindelig post til ikke-mailhavere 

Genindkaldelse til ordinær generalforsamling 

Søndag, den 20. juni 2021, kl. 13:00 til kl. 17:00   

i Ejbyhallen,  

Mosetoften 35, 2600 Glostrup  

 

Hermed fremsendes genindkaldelse af den ordinære generalforsamling med det i den oprindelige indkaldelse angivne 

varsel for genindkaldelsen på 14 dage (jf. den oprindelige indkaldelse af 31. marts 2021). 

 

I henhold til de angivne retningslinjer fra kolonihaveforbundet og igennem dem, myndighederne, omkring afholdelse af 

generalforsamlinger i disse coronatider, skal vi meddele følgende forudsætninger, 

• At der kun vil være plads til én person fra hver medlemshave til generalforsamlingen (af pladshensyn - for 

mange forsamlede vil kræve ekstra opsyn og dermed helt andre priser for leje af hallen), 

• At man skal tilmelde sin deltagelse i generalforsamlingen på forhånd – dette skal være sket senest onsdag den 

16. juni 2021 (på bestyrelsesmailen: bestyrelsen@ejbyvaenge.dk, eller ved en seddel i postkassen ved for-

eningshuset), 

• At man skal fremvise et gyldigt coronapas ved indgangen til hallen. 

• At man forbliver siddende på sin plads under generalforsamlingen, medmindre man får ordet og skal bevæge 

sig hen til talerstolen. 

• At man har mundbind/visir på, når man ikke er siddende. 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning (skriftlig del vedlagt) 

Pkt. 3. Regnskab (vedlagt) 

Pkt. 4. Budget (vedlagt) 

Pkt. 5. Godkendelse af ekstern kassererhjælp 

Pkt. 6. Forslag til vedtægter  

Pkt. 7. Forslag til ordensregler 

Pkt. 8. Indkomne forslag  

Pkt. 9. 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) 

1 suppleant for 1 år 

Gert Olsen, have 507 (fratræder ved denne generalforsamling) 
D. Revisor for 2 år 

Bestyrelsen foreslår Ib Jørgensen, have 925 
E. 2 revisorsuppleanter for 1 år 

 

Pkt. 10. Eventuelt 
 
Da det er en genindkaldelse af den ordinære generalforsamling, er deadline passeret for indsendelse af forslag. 
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