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Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Som følge af corona/covid 19 har det i år ikke været muligt at afholde generalforsamlingen i april
måned, i henhold til vedtægterne.
Forsamlingsforbuddet for så vidt angår antal personer er nu ændret, således at det er muligt at
afholde vores generalforsamling torsdag den 3. september 2020, kl. 19.30 i Tjelecentret.
Tjelecenteret sørger for opstilling af borde m.m., således at alle retningslinjer og påbud i
forbindelse med corona/covid 19 overholdes.
Bestyrelsen har mange spændende ting på dagsordenen, og vi håber derfor på stor tilslutning til
generalforsamlingen.
I år har grundejerforeningen i alt to personer på valg til bestyrelsen!
Har du/I lyst til at være med i bestyrelsesarbejde, og til at vedligeholde og udvikle aktiviteterne i
grundejerforeningen, eller ønsker du/I i stedet at anbefale et medlem af grundejerforeningen til
bestyrelsen? Så hører vi gerne fra dig/jer. Bestyrelsen mødes ca. 4 gange om året.
Dagsorden – Generalforsamling 2019
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab for 2019 til
godkendelse. Kassererens gennemgang af budget for 2020.
4. Gennemgang af supplerende beplantningsplan.
5. Orientering om stier i Veldsparken, jf. drøftelser på sidste generalforsamling.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. De afgående er
6.1. Bestyrelsesmedlem, kasserer – Jørgen Fogh Jensen, Veldsparken 68 – Modtager ikke
genvalg
6.2. Bestyrelsesmedlem, formand – Mogens Almtoft, Veldsparken 75 – Er villig til genvalg
6.3. Suppleant – Jonas Mikkelsen, Veldsparken 57
6.4. Suppleant – Finn Christensen, Veldsparken 69
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. De afgående er
7.1. Revisor – Henning Dal, Veldsparken 44 – Er villig til genvalg
7.2. Revisor – Henning Christensen, Veldsparken 41 – Er villig til genvalg
7.3. Revisorsuppleant – Jakob Sehested, Veldsparken 18
8. Indkomne forslag
Kontaktoplysninger:
Formand Mogens Almtoft
Veldsparken 75, 8830 Tjele

mogens.almtoft@gmail.com

+45 61221216

2

Grundejerforeningen Veldsparken
Cvr nr. 12194579
www.veldsparken.dk

8.1. Forslag fra bestyrelsen
8.1.1. Etablering af vandtilslutning på fællesarealet ved legepladsen.
8.2. Forslag fra medlemmerne jf. vedtægternes §4
9. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
10. Eventuelt
Under generalforsamlingen serveres der en øl eller en vand.
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.

OBS!
Af hensyn til corona/covid 19 retningslinjerne (antal personer) og vores bestilling
af traktement er tilmelding nødvendig.
Derfor skal vi bede om tilmelding (antal personer), enten pr. mail til
mogens.almtoft@gmail.com eller pr. telefon til Mogens Almtoft – mobil
61221216, eller Jørgen Fogh Jensen – mobil 42206026.
Tilmeldingsfristen er senest den 26. august 2020
Bilag:
Regnskab for 2019 og budget for 2020
Supplerende beplantningsplan

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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