Grundejerforeningen Sømandshvileparken
19. november 2014
I henhold til vedtægternes §8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Sømandshvileparken
Torsdag d. 4. december 2014 kl. 19:00
i Rungsted Golfklubs lokaler, Vestre Stationsvej 16.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §8:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
Regnskab med noter, herunder regnskab for fonden er vedlagt denne indkaldelse.
4. Rettidigt indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
5. Økonomi
A: Fremlæggelse og godkendelse af budget.
Budget med noter er vedlagt denne indkaldelse sammen med regnskab.
B: Fastsættelse af kontingent.
C: Fastsættelse af administrationstillæg ved restancer.
D: Fastsættelse og godkendelse af bidrag til fonden.
E: Fastsættelse af antal ”grønne dage” samt godkendelse af beløb som betaling for ikke ydede
”grønne dage”.
6. Valg af formand for bestyrelsen
Tom Kristensen, SP13 blev i 2013 valgt for 2 år og er således ikke på valg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
• Michael Meyerheim, SP7, er i årets løb som suppleant indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peder
Krag. Bestyrelsen foreslår valg af Michael Meyerheim for en periode af 2 år.
• Janne Rømsing, SV15 ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Brink, SP9 for en periode af 1 år.
• Susanne Drejet Løth, SV25 blev i 2013 valgt for en 1-årig periode og er således på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Susanne for en periode af 2 år.
Som bestyrelsessuppleanter foreslår bestyrelsen valg af Anne Grethe Thomsen, SV33 og Lilian
Pihl, SV11
8. Valg af kasserer
Bestyrelsen foreslår valg af Tine Edelmann, SV5 for en periode af 2 år
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9. Valg af revisorer samt suppleanter
Som revisorer foreslår bestyrelsen valg af Flemming Poulsen, SP37 og Anne Grethe Thomsen,
SV33.
Som revisor suppleanter foreslår bestyrelsen valg af Steen Lauritz Christensen, SP21 og Peter
Riis Laursen, SV11.
10. Eventuelt
Regnskab og budget vedlægges denne udsendelse.

