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Ordinær generalforsamling 2020 
 
Ifølge vedtægterne skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Orø inden udgangen af 
juni måned. 
 
Foreningsretligt gælder, at når der er indkaldt til ordinær generalforsamling, skal 
den normalt afholdes på den varslede dato, fordi generalforsamlingen er medlemmernes 
mulighed for at benytte deres demokratiske indflydelse på de beslutninger, der træffes. 

Pga. Corona virus er vi nødt til at udsætte vores generalforsamling. 
En udsættelse af generalforsamlingen kan juridisk forsvares, idet situationen ikke er normal. 

Under forudsætning af at forsamlingsforbuddet hæves efter den 8. juni har 
Grundejerforeningen Møllebroens bestyrelse besluttet at afholde foreningens 
generalforsamling den 19. september 2020 i Orøs forsamlingshus. 

Vedlagt dette Info 47 ses dagsordenen til den kommende generalforsamling.  

Dette materiale vil være gældende og danne grundlaget for fremlæggelser og afstemninger på den 
kommende generalforsamling. 

Det eneste, der ændres, i forbindelse med generalforsamlingen, er således datoen for afholdelsen. 

 
Med venlig hilsen 
Vibeke Ravn Sørensen, Angelina Jacobsen, Knud Erik Larsen, Ebbe Kruuse Jensen, 
Morten Heckmann og Nini L. Jensen. 
 
  

./.	
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Generalforsamlingen 2020 vil starte med morgenkaffe og morgenmad til de morgenfriske 
kl. 9:00 og derefter starter selve generalforsamlingen kl. 10:00. 
 
DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling, udsendt den 19. juli 2019 

4. Beretning om foreningens virksomhed 

5. Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen inden den 15. august 2020. 

6. Regnskab, revideret regnskab for 2019 er vedhæftet, bilag 1. Nini fremlægger. 
 

7. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. Nini fremlægger. 

7.1. Budget for 2020 er vedhæftet, bilag 2. 

7.2. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021: kr. 1200. 

7.3. Rykkergebyr foreslås uændret. 

8. Valg, valgperioden er normalt to år, dog således at revisorsuppleanten vælges hvert år. 

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, én bestyrelsessuppleant samt en revisor og 
en revisorsuppleant: 
 
8.1. Formanden er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Efter vedtægtens § 8 vælger generalforsamlingen en ny formand. 

8.2. Kassereren har solgt sit sommerhus. 
Efter vedtægtens § 8 vælger generalforsamlingen en ny kasserer for et år. 

8.3. Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen er villig til genvalg. 

8.4. Bestyrelsesmedlem Angelina Jacobsen, valgt i 2019. 

8.5. Bestyrelsesmedlem Gitte K. Sejer er udtrådt af bestyrelsen 
Efter vedtægtens § 8 vælger generalforsamlingen et nyt bestyrelsesmedlem. 

8.6. 1.Bestyrelsessuppleant Morten Heckmann er villig til valg som bestyrelsesmedlem. 

8.7. 2. Bestyrelsessuppleant Ebbe Kruuse Jensen valgt i 2019. 

8.8. Revisor Preben Madsen er villig til genvalg. 

8.9. Revisor Simon Tjell, valgt i 2019. 

8.10  Revisorsuppleanten Ole Benzon er villig til genvalg. 
Til orientering er Ole Møller Andersen og Henrik Iversen villig til at stille op til bestyrelsen. 
 
9. Eventuelt 

 
 

./.  Bilag 1: Regnskab 2019 
     Bilag 2: Budget 2020 


