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GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D.27 maj 2018 KL. 1000 

PÅ POTTEGÅRDEN, ELLINGE LYNG 

 

Note: Da vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af vore medlemmer er tilstede, 

indkaldes hermed allerede til den ekstraordinære GF, idet vi ikke forventer dette fremmøde. 

Ellinge Lyng 06/05/2018 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 

4.1. Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet fra 450,00 Kr. til 600,00 Kr. pr år fra og med 2019. 

Dette grundet forhøjede udgifter til rensning af grøfter samt vedligeholdelse af veje. Bestyrelsen 

vil gerne ”passe på” egenkapitalen som den er i dag. Som det kan ses af regnskabet ville vi have 

lavet underskud hvis vi havde lavet veje, og et stort underskud hvis vi også havde været nødt til at 

rense grøfter. 

5. Indkomne forslag. 

5.1. Bestyrelsen foreslår mindre ændringer af vedtægterne som følger: Se bilag omkring vedtægter 

her på siden. 

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter 

6.1. Valg af kasserer. Erik Malling Andersen er villig til genvalg. 

6.2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Torben Jørgensen og Anne Steensen villige til genvalg. 

6.3. Valg to bestyrelsessuppleanter. Conny Shigebu (Villig til genvalg)og Niels Mohr (Vides ikke i 

skrivende stund)  

6.4. Valg af revisor. Lars Pedersen er villig til genvalg. 

6.5. Valg af revisor suppleant? 

7. Eventuelt 

 

DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GF 

 

1. Afstemning af vedtægtsændring jf. ordinær GF 

 

Til medlemmerne 

Kom og vær med til generalforsamlingen – hvis du vil have indflydelse – så mød op. 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en beskeden, men hyggelig frokost 

Kom og få en snak med dine naboer! 

Vi satser på et par timers fælles ”Strandrensning” fra kl. 1300 efterfulgt af kaffe/the/øl eller vand hos 

kassereren. 

Da vi meget snart går udelukkende digitalt – dvs. brug af www.kongelyngen.dk og mail, er det 

vigtigt, at vi får din mailadresse. Har du endnu ikke sendt os den, så gør det venligst nu, så vi kan 

http://www.kongelyngen.dk/
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sende dig mødeindkaldelser m.m. nemt og billigt! 

Brug mailformen på www.kongelyngen.dk 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

http://www.kongelyngen.dk/

