GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJPARK
Værløse den 10. marts 2021
Kære medlem
Hermed indkaldelse til foreningens 55. generalforsamling. Bestyrelsen skønner ikke, at det pga.
forsamlingspåbuddet og det faktum, at vi i øjeblikke ikke kan booke kommunens lokaler,
vil være muligt at afholde en generalforsamling i april, således som det tidligere er meldt ud.
Derfor har vi en alternativ dato til en generalforsamling i august 2021 (19. august 2021), da
forhåbentlig alle, der ønsker det, er vaccinerede på det tidspunkt, og er hjemme igen efter
sommerferien. Vi er dog stadig indstillede på at afholde generalforsamlingen ultimo maj eller primo
juni, hvis det viser sig at være muligt.
Oplysning om den endelige dato meldes ud i god tid (mindst 14 dage før), men reserver gerne den
19. august 2021.
Pga. usikkerheden om datoen vælger vi allerede nu at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen
med tilhørende bilag.
Desværre er der en ret lang dagsorden til generalforsamlingen, ikke mindst pga. af, at der er
indkommet 21 forslag til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen bestræber sig dog trods alt på at gøre generalforsamlingen så kort som mulig af hensyn
til coronasituationen.
Derfor har vi i år valgt at udsende bestyrelsens beretning på forhånd sammen med det godkendte
årsregnskab 2020 og budget 2021. Der er også budget for 2022, men det er blot til orientering og
skal ikke til afstemning.Bestyrelsens forslag til lokalplan udsendes senere, men i god tid før
generalforsamlingen. Vi påregner ikke af gennemgå ovennævnte bilag på generalforsamlingen, men
vil naturligvis besvare de spørgsmål, der måtte være, forud for godkendelsen.
Desuden fremsendes de 21 indkomne forslags fulde ordlyd.
Endelig vil jeg erindre om, at der skal indbetales kontingent senest den 1. juni 2021. Bestyrelsen
foreslår, at vi fastholder kontingentet på 2.500 kr. også i 2021. Vi har sandsynligvis ikke mulighed
for at afvente generalforsamlingens godkendelse, men vi er nødt til at opkræve kontingenter, så de
indbetales 1. juni , da vi har løbende udgifter, ikke mindst til fællesarealet.
Der udsendes snarest opkrævning af kontingent.
Med venlig hilsen
Birthe Kamp Nielsen
formand

