Grundejerforeningen Åbne Vidder Ejsingholm
Til grundejeren

Marts 2014

Indkaldelse til generalforsamling 2014
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Åbne Vidder
fredag den 2. maj 2014, kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på Hotel Vinderup, Nørregade 2, 7830 Vinderup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen til beslutning, herunder fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til kr. 500,- for 2015.
6. Forslag fra medlemmerne
Det er indkommet 3 forslag fra Henrik Pedersen, Hulvej
1. Bestyrelsen pålægges at få indkrævet det manglende beløb , der i strid med
grundejerforeningens vedtægter ,er givet til en enkelt grundejers dræning af en privat
græsplæne .
2. Bestyrelsen pålægges ,at behandle grundejere på Hulvej på lige fod med grundejere på
Lerskrænten og Kildebakken, ved at lade udføre forbedringer af blandt andet drænforhold på
Hulvej i et omfang ,der svarer forholdsmæssig til den del af den oprindelige formue ,der er
indbetalt af grundejere på Hulvej.
3. Der skal udarbejdes en fordelingsnøgle til en rimelig fordeling af vejudgifterne således at
grundejere på Hulvej ikke pålægges udgifter, der vedrører stamvejene på henholdsvis
Kildebakken og Lerskrænten.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Hans Jensen Lund og Jette Uldal Søndergaard.
Hans og Jette modtager ikke genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Revideret regnskab er trykt på bagsiden af denne indkaldelse.
Grundejerforeningen giver kaffe og brød, samt 1 øl eller vand.
Af hensyn til arrangementet skal der foretages tilmelding af antal personer til Hans Jensen Lund, telefon
28557238 eller pr. e-mail til hanstinne@gmail.com, senest den 28. april 2014.
Vi håber at så mange som muligt møder op og er med til at træffe de vigtige beslutninger.
Ny ejer eller ny adresse ?
Dette brev er sendt til den sidst registrerede ejer i grundejerforeningens fortegnelse på internettet,
www.aabnevidder.dk. Adresse- og kontaktinformationsændringer kan ændres på hjemmesiden.
Ny ejer og/eller adresseændring kan også meddeles til foreningens sekretær, Tage Gejl, helst pr. mail til
tage@gejl.dk, evt. via telefon 23391177.
Beskæring af træer og buske
Bestyrelsen vil gerne rose de mange grundejere som siden sidste år har fulgt opfordringen om at beskære
træer og buske, så området kan optræde som åbent og med god udsigt fra de fleste grunde.

