Grundejerforeningen Åbne Vidder Ejsingholm
Til grundejeren

April 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Åbne Vidder, fredag den 25. maj 2018,
kl. 19.00.
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 2019.
b. Bestyrelsen fremlægger forslag om fællesvejenes udformning og udseende
Bestyrelsen foreslår, at den enkelte grundejer, eller flere grundejere i forening, frit kan vælge
hvilken vejbelægning der ønskes på fællesvejen ud for egen indkørsel og grund mod
• at vejbelægningen skal være i harmoni med omgivelserne
• at grundejeren vedligeholder denne del af vejarealet,
• at grundejeren accepterer at det pågældende vejareal ejes af grundejerforeningen, og
at alle derfor har færdselsret over dette areal,
• at den pågældende grundejer accepterer, at arealet er en del af vejarealet, og at der
derfor ikke kan vindes hævd på arealet, og
• at grundejeren accepterer, at det pågældende areal skal være udformet således, at al
trafik uhindret også vil kunne benytte denne del af vejarealet.
Forslaget skal være gældende indtil det evt. ændres på en ny generalforsamling, med
virkning fra det efterfølgende kalenderår.
(Dette forslag blev vedtaget i 2009, med bestemmelse om at det tages op igen senest i 2019)
6. Forslag fra medlemmerne
Det er ikke indkommet forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Ulla Kehlet Merrild og Aage Nielsen. Ulla modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Revideret regnskab kan ses her (link til regnskab)
Tilmeld jer her til generalforsamlingen, senest den 20. maj 2018 tilmeld@aabnevidder.dk
I forbindelse med generalforsamlingen er der øl og vand, samt brød, kaffe og kage når det slutter.
Af hensyn til køkkenet skal der foretages tilmeldinger, med grundejerens navn og adresse på Ejsingholm, samt
antal personer der deltager i generalforsamling og forplejning.
Kan du ikke sende mail, så send venligst en sms til Tage Gejl, telefon 23391177 med tilmeldingen.
Vi håber at så mange som muligt møder op til generalforsamlingen, hvor I kan være med til at træffe de vigtige
beslutninger.

Alle der tilmelder sig får en mail med kvittering for tilmeldingen. Hvis har du ikke modtaget kvittering, så er du
ikke tilmeldt. Hvis du tilmelder dig 2 gange, så er det også OK (vi regner det kun for 1 gang, og oplysningerne i
sidste tilmelding er dem vi bruger ☺ )
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.
Vi vil opfordre alle grundejere til at registrerer sig i vores grundejerfortegnelse på www.aabnevidder.dk
Så kan dine naboer kontakte dig hvis der er problemer ved dit hus, og du får besked fra os, når der er vigtig nyt
på hjemmesiden eller når vi rundsender mails.

