
Indkaldelse 

Til ordinær generalforsamling i G/F Thorsvænge, Rødvig 

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 

Online på Microsoft Teams, tilmelding nødvendigt 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller 

2. Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens virksomhed siden den ordinære 

generalforsamling 2019 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020 til godkendelse 

4. Forslag fra medlemmerne. Frist for skriftlig indlevering til formanden er 14 dage før afholdelse af 

ordinærgeneralforsamling. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 

senest 8 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling. 

5. Forslag fra bestyrelsen Forelæggelse af budget og kontingent (Bilag a) 2021 til godkendelse. 

6. Valg til bestyrelse. På valg er følgende: 

Formand for 2 år Kenni Toft ønsker ikke genvalg 

Sekretær for 2 år Sussanne Rode ønsker ikke genvalg 

Kasser for 1 år Mie Petersen. ønsker ikke genvalg 

Bestyrelse medlem for 1 år Hanne Pedersen. ønsker ikke genvalg 

Bestyrelse medlem for 1 år Ulla Frederiksen. ønsker ikke genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter. Birger Andersen ønsker ikke genvalg 

8. Valg af 2 bilags kontrollanter og 1. bilags kontrollant suppleant. 

9. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Revideret regnskab 2019 og 2020 og budget 2021 samt bestyrelsens forslag til kontingents fastsættelse kan 

ses på foreningens hjemmeside https://thorsvaenge.dk/ 14 dage før generalforsamlingen. 

 

 

NB! Da vi grundet den nuværende Covid-19 situation ikke kan forsamles fysisk, vil vi forsøge at afholde 

generalforsamlingen online via Microsoft Teams. Vi vil derfor anmode om at man tilmelder sig 

generalforsamlingen via mail senest den 22. marts kl. 19.00 der vil efterfølgende blive udsendt et link til 

tilmeldte ejere. I tilmeldingen skal fremgå tydeligt navn og adresse på den grundejer der deltager, i tilfælde 

af at grundejeren har flere grunde, skal adressen på grundene oplyses i samme mail. Vi vil afholde et 

prøvemøde den 23.marts kl. 19.00 hvor man har mulighed for at logge på og teste sin egen tilgang til 

mødet. Tilmelding skal foretages til kenni.toft@gmail.com 
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