
Endelig indkaldelse til gårdlaugets generalforsamling d.11. maj kl. 17

Kære medlemmer af gårdlaget Rosengården!

Hermed den lovede sidste udsendelse med bilag inden generalforsamlingen. her kl 
22:30 d. 4. maj er der ikke indkommet andre forslag til generalforsamlingen end de 
vedhæftede.

Jeg beklager den sene udsendelse, men har været travlt optaget af syge børnebørn. Det 
mystiske 2. foran pkt. 5,  kan jeg ikke få væk, så se bort fra det.

Vedhæftet er:

a) Bestyrelsens beretning 

b) det på sidste generalforsamling besluttede oplæg om kastaniegårdsprojektet (projekt 
og tilbud)

c) korrespondance med en række af gårdens børn

ad b) generalforsamlingen besluttede sidste år, at hvis der ikke forelå et projekt for 
Kastaniegården 1. januar, ville de opsparede midler hertil indgå i den almindelige drift.

     Det var ikke faldet os ind, at generalforsamlingen i 21 ikke kunne afholdes i 
marts/april som sædvanligt, hvorfor 1. januar var en fornuftig dato. Vi har så i 
bestyrelsen forlænget fristen, så der blev    

     lidt mere tid, nu da generalfordsamlingen først bliver i maj, og fordi der var god 
fremdrift i arbejdsgruppen.

ad c) i januar modtog formanden et lille brev med følgende ordlyd: 

“Kære Gårdlaug!

Vi spørger om gården kan få grise eller høns?

 fra Ebba og Margrethe og Folke og Ella og Nanomi og Johan”

 

Vedhæftet er bestyrelsens svar, hvoraf det fremgår, at vi mener, at en sådan beslutning 
bør træffes på en generalforsamling.

Derfor  har vi lagt generalforsamlingens starttidspunkt kl. 17, og vil efter formalia tage 
dette punkt på dagsordenen, så børnene kan komme hjem og i seng i god tid. De har 
forberedt sig og er meget spændte på at komme til et rigtigt "voksenmøde”.   

Alt efter vejret afholdes generalforsamlingen i krogen ved PH 15-17 eller inde i nr. 15. 
Hvis vi skal være inde, bedes hver ejendom/forening begrænse antallet af deltagere.

Bestyrelsen sørger for pizza under eller efter generalforsamlingen alt efter dennes 
varighed. 

Vel mødt.

Bestyrelsen

v/ Gunna



1. Valg af dirigent og referent.

2. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

2. 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, jf. § 7, stk. 2, samt overslag 
over de kommende års udgifter. 

6. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter, jf. § 6 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt


