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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  

i  

Grundejerforeningen Tofteengen 

fredag den 23. marts 2012 kl. 17.00 

i Gundsølillehallen. 

 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

 

Velkommen v/formand Christian Kløve 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning siden seneste generalforsamling 

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 2011 

Pkt. 4: Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne  

Pkt. 5: a) Vedtagelse af  Budget 2012 

           b) Fastsættelse af kontingent for driftåret 2012  

           c) Fastsættelse af indskud jf. vedtægternes §8stk. 3  

Pkt. 6: Valg af formand jf. vedtægternes §17 stk. 1 

Pkt. 7: a) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes §17 stk. 1 

           b) Valg af supplanter til bestyrelsen 

Pkt. 8: Valg af revisor samt revisorsupplant 

Pkt. 9: Evt. valg af administrator 

Pkt. 10: Eventuelt  

Pkt. 11: Afslutning ved generalforsamlingens valgte dirigent 
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Bestyrelsen har besluttet at minske foreningens porto- og printomkostninger mest 

muligt, hvorfor regnskab samt budget ikke medsendes denne indkaldelse i hardcopy 

(se evt. vedtægternes §13 stk. 3).  

Regnskabet for 2011 samt budgetforslag for 2012 er derimod uploaded for læsning og 

downloading på foreningens hjemmeside: www.tofteengen.com sammen med denne 

indkaldelse. 

 

Bestyrelsen henleder endvidere medlemmernes opmærksomhed på fristerne for 

indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen – se evt. vedtægternes 

§13 stk. 4 – har du som medlem forslag som du ønsker behandlet på 

generalforsamlingen så skal dette forslag skriftligt være formanden i hænde senest 

fredag den 2. marts 2012 kl. 17 – forslag som modtages senere kan ikke optages til 

afsteming på dagsordenen. 

 

Endelig og specificeret dagsorden med tilhørende bilag/forslag m.m. vil være 

tilgængelig på foreningens hjemmeside  www.tofteengen.com i god tid forud for den 

23. marts 2012.  

 

Til generalforsamlingen vil der blive serveret øl, vand, kaffe og lidt sødt til ganen. 

 

Efter endt og afsluttet generalforsamling påtænker bestyrelsen at facilitere for et 

hygge-arrangement med tilhørende drikke og spise – se separat invitation på 

hjemmesiden– hvor alle medlemmer og familiemedlemmer har mulighed for at lære 

hinanden bedre at kende. Bestyrelsen håber på stor tilslutning til dette arrangement. 

 

Måtte du have spørgsmål til denne indkaldelse bedes du rette henvendelse til 

foreningens formand. 

 

VEL MØDT ! 

http://www.tofteengen.com/
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