Kære medlem
Som det ser ud nu, kan vi afholde generalforsamling den 19. august 2021 kl. 18.30. Bemærk
ændret tidspunkt. Det bliver på Lille Værløse Skole, Ryetvej 1, enten i Dramasalen eller på
Skoletorvet. Vi vil opsætte skilte, så man kan finde lokalet.
Der er tidligere udsendt dagsorden med tilhørende bilag. Dagsordenen vedhæftes igen, og der
fremsendes desuden bilag til dagsordenens punkt 6: Lokalplanen
Vi gør igen opmærksom på, at der dels pga. coronapandemien, dels pga. de mange forslag, der er
indkommet, ikke som sædvanligt serveres smørrebrød, men kun – i en ganske kort pause –
drikkevarer i form af øl og vand.
Som det ser ud i øjeblikket, vil det være nødvendigt at have et gyldigt coronapas og at bære
mundbind, når man ikke sidder ned. Af hensyn til et evt. forsamlingspåbud til august er det
nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen.
Grundejerforeningens tidligere kasserer Carsten Andersen har omdelt en skrivelse til foreningens
medlemmer.
Af denne fremgår bl.a., at Carsten Andersen vil fremsætte forslag om, at kontingentet nedsættes til
2000 kr. og ikke 2500 kr., som er bestyrelsens forslag, og han opfordre de medlemmer, der ikke kan
deltage i generalforsamlingen, til at give han fuldmagt til at stemme for dette forslag.
Samtidig opfordrer Carsten Andersen ligeledes de medlemmer, der ikke kan deltage i
generalforsamlingen, til at give han fuldmagt til at stemme for de 21 forslag, der indsendt af
medlemmerne, heraf 8 forslag fra ham selv.
Bestyrelsen betragter dette som en ganske usædvanlig fremgangsmåde og har følgende
kommentarer:
En række af de fremsatte forslag (nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19 og 20) vil medføre en
unødvendig øgning af arbejdsbyrden for den til enhver tid siddende bestyrelse og vil endvidere
vanskeliggøre og komplicere samarbejdet med de entreprenører (gartner mv.), som vi har kontrakter
med.
Forslaget om at nedsætte kontingentet til 2.000 kr. (og ikke 2.500 kr. som foreslået af bestyrelsen)
vil medføre et utilstrækkeligt økonomisk råderum i forhold de opgaver, der skal udføres det
kommende år. Gennemførelse af forslagene ses heller ikke at medføre en værdi for foreningens
medlemmer.
Vedtages de ovennævnte forslag ønsker bestyrelsen ikke til at genopstille, og der skal dermed
vælges en ny bestyrelse.
Det handler om, hvad grundejerforeningen vil være bedst tjent med. Vi opfordrer medlemmerne til
at deltage i generalforsamlingen og give deres mening til kende, og hvis dette ikke er muligt at
overveje, hvad de har givet/vil give andre fuldmagt til i forbindelse med generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

