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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i 
Hornsved Grundejerforening 

 
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes til ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening: 

 

Søndag, den 22. april 2018 kl. 11.00 
i Skovens Forsamlingshus, Bautahøjvej 2 C, Skoven, 3630 Jægerspris 

 
Fra kl. 10.00 til kl. 11.00 vil der blive serveret gratis morgenmad, og afholdt workshop hvor medlemmer har 
mulighed for en dialog med bestyrelsen. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Nedsættelse af stemmeudvalg. 
4. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra nedsatte udvalg. 
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 
7. Indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne. Se mere herom andet steds i bladet. (Et print af 
vedtægterne med en markering af ændringsforslagene kan afhentes på administrators kontor, Ny 
Østergade 7, 2. sal, 3600 Frederikssund, og disse vil også kunne læses på foreningens 
hjemmeside) 
 

8. Valg:  
Tina Theilgaard (formand) – er på valg og modtager genvalg. 
Dennis Møller-Andersen - er ikke på valg.  
Tina Ellesgaard - er på valg og modtager ikke genvalg. 
Johnny Thomas Holst – er på valg og modtager genvalg. 
Bjarne Steenstrup - ikke på valg, men ønsker at udtræde. 
Preben Byberg - ikke på valg. 
Kristian Georg Madsen - ikke på valg.  
 
Bestyrelsessuppleant Vinnie Thomasen er på valg.  
Revisor Finn Regil Christensen er ikke på valg.  
Revisor Jørgen Adsersen er på valg.  
Revisorsuppleant Karsten Nielsen er ikke på valg. 

 
9. Eventuelt. 

 
Alle medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har ikke adgang/stemmeret. Der henvises i 
øvrigt til vedtægternes § 7:  
 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer, der er i restance med  
 kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen. 
Stk. 2 Stemmeberettiget til generalforsamlingen er kun medlemmer af grundejerforeningen. 
Stk. 3 Alle afstemninger samt valg foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et  
 flertal af medlemmerne forlanger skriftlig afstemning. 
Stk. 4 Vedtagelse af beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal. 
Stk. 5 Til vedtægtsændringer kræves mindst 75% af de afgivne stemmer.  
Stk. 6 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan medbringe mere end 3  
 fuldmagter. 

 
I henhold til vedtægternes § 6 stk. 2 sker indkaldelse af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet. – På generalforsamlingen vil der ikke blive uddelt yderligere dagsorden, 
regnskab og budget, hvorfor det henstilles, at medlemmerne medbringer medlemsbrevet. 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 


