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THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 

 

 

 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Annebergparken                         
 

Generalforsamling i GF Annebergparken 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes 

 

tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00  

 

i Festsalen i Grønnegården, Annebergparken 50, 4500 Nykøbing Sjælland 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2017 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 

5. Vedtagelse af medlemsbidrag, herunder grundgebyr i.h.t. § 5.1 for det kommende år. 

6. Oversigt over foreningens medlemmer med angivelse af fordelingstal pr. regnskabsårets start (bilagt 
som det ser ud pr. 230318) 

7. Forslag fra bestyrelsen 

a. Vedtægtsændring vedr. digital kommunikation. Ny § 2 A – se bilag. 

8. Valg af bestyrelsesformand for 1 år 

 Thure Jørgensen, på valg 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

a. Per Jørn Olsen, på valg 

b. Bente Hansen, på valg 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

a. Ken Hjelm Christiansen, på valg. 
b. Frank Venset, modtager ikke genvalg. 

11. Valg af revisor 

12. Eventuelt      

 

Forslag, som af medlemmernes ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen og skal være ledsaget med det fornødne bilagsmateriale. 

De nye ejere af Grønnegårdskomplekset byder på tapas og rødvin og vil fortælle om deres planer med bygnin-
gerne, dertil kommer kaffe, sodavand og kage. 
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På bestyrelsens vegne 
Newsec Datea 

 

Rikke Nielsen 
Gruppeleder 

 

 

Bilag: 

 

- Årsrapport for 2017 
- Budget for 2018 
- Fordelingstalsliste 2018 
- Forslag om e-kommunikation 
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§ 2A – kommunikation 

Hvis et medlem er tilmeldt en elektronisk postkasse (såsom e-boks), har oplyst sin e-mail adresse til bestyrel-
sen/administrator eller selv kommunikerer med bestyrelsen/administrator via e-mail, kan al korrespondance 
mellem medlemmet og foreningen ved dennes bestyrelse og administrator foregå per e-mail samt ved filer 
vedhæftet e-mail eller tilknyttet e-mail i form af link til foreningens hjemmeside eller andre hjemmesider. Det 
gælder uanset andet måtte være angivet i andre bestemmelser i vedtægten. 

Ved korrespondance forstås blandt andet: indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtæg-
terne (årsregnskaber, budgetter, forslag, m.v.), vand-/varmeregnskaber, opkrævninger, påkrav af enhver art 
(herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav) og varslinger (herunder varsling 
om adgang til lejligheden). 

Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondance ske med almindelig post, hvis lovgivningen stiller 
krav herom eller hvis et medlem udtrykkeligt skriftligt har anmodet herom. 

Det enkelte medlem er ansvarlig for, at administrator har den til enhver tid gældende e-mailadresse til med-
lemmet, og at den pågældende e-mailadresse kan modtage e-mail fra administrator og bestyrelsen. Hvis med-
lemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks orientere administrator herom. Korrespondance skal an-
ses for fremkommet til medlemmet, når korrespondance er afsendt til den senest af medlemmet oplyste e-
mailadresse. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korre-
spondance ikke kommer frem til medlemmet. Administrator eller foreningen kan ikke holdes ansvarlig herfor. 

Bestyrelsen, administrator og medlemmerne er uanset ovenstående bestemmelser berettiget til at give alle for-
mer for meddelelser med almindelig post. 

 


