INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENEALFORSAMLING
I FÆLLESHUSFORENINGEN SVANPARKEN
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 10. december 2020, kl. 19.30
I auditoriet på Rude Skov Skole (Sjælsøskolen), Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød.
Med følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
Bestyrelsen har udarbejdet en plejeplan for foreningens grønne områder. Plejeplanen kan ses på
hjemmesiden, www.ebberoed.dk. Bestyrelsens øvrige beretning kan ses på www.ebberoed.dk senest
en uge inden generalforsamlingen.

3.

Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor.

4.

Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag.
Bestyrelsen foreslår, at medlemsbidraget fastholdes. Bestyrelsen foreslår, at lejen for havehusene stiger med 50 kr. pr. måned.

5.

Forslag:
Der blev indkaldt forslag i forbindelse med indkaldelse til oprindeligt fastlagt generalforsamling den 25.
marts. Bestyrelsen modtog ikke nogen forslag inden fristen den 11. marts 2020. Derfor er der ikke nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.

6.

Valg af formand
Mette Jeppesen er på valg

7.

Valg til bestyrelsen og suppleanter
Charlotte Ravnsborg opstiller til bestyrelsen. Lisbeth Rask er på valg og genopstiller
Bestyrelsen ser gerne, at der vælges 1 bestyrelsesmedlem yderligere og opfordrer alle til at stille op.

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.

Eventuelt.

Bestyrelsens beretning, årsrapport 2019 og budget 2020 vil blive lagt på hjemmesiden www.ebberoed.dk senest 1 uge
inden generalforsamlingen.
Husk at holde dig orienteret om aktiviteter, møder og fællesarrangementer i Ebberød. Gå ind på www.Ebberød.dk og
tilmeld dig vores nyhedsbrev og meld dig også meget gerne ind i vores gruppe på Facebook.com/ebberød
Generalforsamlingen vil blive afviklet i overensstemmelse med gældende restriktioner og anbefalinger. Ved ankomst
skal der bæres mundbind, som kan tages af, når man sidder ned. Der vil være faste pladser.
Kgs. Lyngby, den 10. november 2020
På vegne af bestyrelsen
Med venlig hilsen

Ejendomsadministrator, Simone Jakobsen
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