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1 Grundejerforeningen Solbærvej – Aalbæk 

 

 

 
Bjerringbro, den 16. maj 2014 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Solbærvej, Aalbæk 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
 
 Pinselørdag, den 7. juni 2014 kl. 15.00 
 
Generalforsamling afholdes på plænen ved Solbærvej 10, i tilfælde af dårligt vejr afholdes i 
kantinen hos Expert. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 

På valg er Bo Refer, Peter Nielsen og Kim Pedersen 
Alle modtager genvalg 

Valg af suppleanter 
På valg er Paul Riis og Freddy Lauridsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg er Freddy Lauridsen og Marianne Jørgensen 

8. Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Bo Refer   nr. 10 Peter Nielsen  nr. 31 
Kim Petersen  nr. 9 Ole Nielsen  nr. 6 
Benny Kristensen  nr. 29 
 
Da foreningen er vært ved øl/vand og en bid brød, er det nødvendigt med tilmelding 
til Bo på e-mail til bestyrelsen@solbrvej.dk  eller på tlf. 8668 3565 senest 31. maj. 
Husk at fortælle om I kommer 1 eller 2.  
Har du en e-mail vil vi gerne have den registreret, så kan vi bruge den til fremtidig 
information, indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af kontingent, det vil 
spare såvel tid som penge. 
 
 
Se vigtig information om den sociale del af generalforsamlingen på næste side 
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2 Grundejerforeningen Solbærvej – Aalbæk 

Vi udsender information om det sociale arrangement lørdag formiddag senere. 
 
Vi prøver at arrangere fællesgrill på Solbærvej om aftenen. Måske nogen har et forslag til 
hvor vi kan være. Der vil være fællesindkøb af kød, så du skal selv medbringe tilbehør og 
drikkevarer. Ønsker du at deltage i det bedes du tilmelde dig til Bo på e-mail til 
bestyrelsen@solbrvej.dk eller tlf. 8668 3565 
 
 

 
Husk du tage stilling til deltagelse i 3 ting 
 
Deltagelse i     _______________ 
 
Deltagelse i generalforsamlingen – antal _______________ 
 
Deltagelse i grill om aftenen – antal  _______________ 
 
Svar på mail bestyrelsen@solbrvej.dk eller tlf. 8668 3565 
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