
GRUNDEJERFORENINGEN  
SKOLEPARKEN 
8250 EGAA 
www.skoleparken8250.dk    

Egå den 20. oktober 2017 
 
Hermed indkaldelse til Grundejerforeningen Skoleparkens årlige ordinære generalforsamling: 
 
 

mandag den 6. november 2017 kl. 19:00 i Egå Sognegård 
 

Benyt lejligheden til at møde op og møde dine naboer og genboer, høre hvad der er sket og være med til at 
beslutte og debattere fremtiden for din grundejerforening. 
Traditionen tro vil der under generalforsamlingen blive serveret en øl/vand og efterfølgende er der 
smørrebrød og kaffe, hvor det er muligt at fortsætte debatten eller blot nyde samværet. 
 
Dagsordenen er ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Vores formand Peer Nielsen fremlægger beretningen. 
 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

Jeppe Mørup fremlægger regnskabet. Regnskabet er vedhæftet denne indkaldelse. Det reviderede 
og underskrevne regnskab fremlægges på generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag 

Har du et forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det med forslagsstillerens 
underskrift være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 
mandag den 30. oktober 2017. 
 
Alle forslag kan afleveres til formand Peer Nielsen, Skolevej 16F. 

 
5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

Forslag er uændret kontingent på 2.500 kr. hvoraf mindst 1.000 kr. hensættes til vejfond. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen er Peer Nielsen, Skolevej 16F, Jean Bach, Skolevej 20C, Jeppe Mørup, Skolevej 20D, 
Karianne Eggen, Skolevej 10D og Anne Kathrine Clausen, Skolevej 14 F 
På valg i år er Peer Nielsen og Karianne Eggen.  

 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Suppleant er Vibeke Schur, Skolevej 12E og Jørgen Lysdal, Muslingevej 11 
På valg er: Vibeke Schur og Jørgen Lysdal 
 

  Valg af revisorer 
Revisor er Poul Hegelund, Muslingevej 7 
På valg er: Poul Hegelund 

 
8. Valg af revisorsuppleant 

Revisorsuppleant Lars Dalbøge, Skolevej 14B 
På valg er: Lars Dalbøge 

 
9. Eventuelt 
 
Vi håber mange vil møde op og deltage – også dig ☺ 
 
Bestyrelsen, Peer, Jean, Karianne, Jeppe og Anne Kathrine 

http://www.skoleparken8250.dk/

