Grundejerforeningen Dybdalgård, den 19.2.2009

Der indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 24.03.2009 kl. 19.30 i
Husflidsforeningens hus, Rynkebyvej 28, Ringe
Dagsorden for generalforsamlingen
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Formanden aflægger beretning

3.

Kassereren aflægger regnskab til godkendelse

4.

Indkomne forslag: forslag skal være formanden i hænde senest d l-03-09.

4.a. Bestyrelsens forslag: Sletning af §3 stk. 8, og midterste del af §7, hvor der står:
Til bestyrelsen vælges 2 personer fra parcelhusene og 2 personer fra andelsboligerne, og
Formanden sidder 2 år, hvor der skiftes hvert andet år, således at 2 år er formanden
parcelhusejer, og 2 år er formanden andelsboligejer.
Disse forslag kræver 2/3 afgørelse
4.b

Bestyrelsens forslag til ordensregler, (er medsendt)

5.

Fremlæggelse af budget, planlagte investeringer og fastsættelse af kontingent.

6.

Valg til bestyrelse: på valg er: Mads Tange, Paul M. Haue, suppleanter, Poul Hedegaard og
Margit Hansen.

7.

Valg af regnskabskyndig person

8.

Eventuelt.

Traktement: kaffe, te, øl og vand
På bestyrelsens vegne
Mads Tange
Formand
Dybdalgårdvej 65

Forslag til ordensregler.
1.

Lokalplan 80 skal overholdes.

2.

Haveaffald og sten må ikke efterlades på friarealerne. Evt. overskudsjord og affald skal køres
på genbrugspladsen.

3.

Ejeren af huse, der grænser ud til rabatten mellem vej og hus skal planere denne og tilså den
med græs, og efterfølgende holde den klippet som plæne.

4.

Græsklipning med motorplæneklipper må kun ske på hverdage indtil kl. 20, og lørdage, sønog helligdage fra kl. 9-18.

Til den indkaldte ordinære generalforsamling
Tirsdag den 24.03.2009 kl. 19.30 i
Husflidsforeningens hus, Rynkebyvej 28, Ringe
er der indkommet 2 forslag vedr. dagsordenens punkt 4, Indkomne forslag:
Forslag 1
Fra Pia Hansen: Nedsættelse af udvalg vedr. beplantning af de grønne områder.
Forslag 2
Fra Lizzie og H. C. Sørensen: At øge græsslåningen fra 2 til 4 gange årligt mm.
På bestyrelsens vegne
Mads Tange
Formand
Dybdalgårdvej 65

