24 JANUAR 2011

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN
AFHOLDER
EKSTRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2011 kl. 1830.
I FESTSALEN PÅ
PILEGÅRDSSKOLEN
Ved indgangen udføres:
Optælling af de fremmødte/stemmeberettigede. Udlevering af stemmesedler

Denne indkaldelse sker efter skriftligt forlangende fra 43 af vore medlemmer.
Fritz Nerving har udformet opfordringen til medlemmerne, hvoraf 43 har
underskrevet. Dagsorden pkt. 2-4 er fremsat af de 43. Se vedhæftede bilag.
Den siddende bestyrelse vil i umiddelbar forlængelse af ovennævnte generalforsamling
gennemføre en selvstændig ekstra ordinær generalforsamling vedrørende fælleslån.
Da nogen medlemmer ønsker et fælleslån, til hovedistandsættelse af vore veje, sættes dette til
afstemning.
For god ordens skyld skal bestyrelsen oplyse at forslaget om fælleslån, kan vedtages ved simpelt
flertal i.h.t. vore vedtægter. Det er derfor vigtigt at så mange som muligt deltager.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Der stilles forslag om, at der udsendes fyldestgørende materiale til samtlige medlemmer
af grundejerforeningen. Det udsendte var ikke fyldestgørende, og der var fejl.
3. Der stilles forslag om, at der udsendes en skriftlig afstemning pr. brev til alle grundejere.
4. Der stilles forslag om, at der orienteres om, at der kan være ændringer i regnvandssystemet
inden for kort tid.
Bilag 01: Kopi af de 43 medlemmers krav til dagsorden.

1

Den siddende bestyrelse stiller følgende selvstændige punkt til dagsorden, som skal behandles
uanset udfaldet på ovenstående punkter:
5. Der stilles forslag om at Generalforsamlingen godkender at der optages et fælleslån til brug
ved hovedrenovering af vores veje for de medlemmer der måtte have behov for det.
(jf. § 4 i Vedtægterne).
6. Eventuelt.
BILAG :
Bilag 1. (Rettet 1 sted) til G/F Pilegaardens ekstra ekstraordinære Generalforsamling
den 22. Februar 2011.
Bilag 2. (Rettet 1 sted) til G/F Pilegaardens ekstra ekstraordinære Generalforsamling
den 22. Februar 2011.
Bilag 3. Oversigt tilbud for Hovedistandsættelse.
Bilag 4. Oversigt tilbud for Overfladebehandling.
Bilag 5. Referat for ekstra ordinær Generalforsamling afholdt 13. Januar 2011.
Obs.

Bilag 1 + 2, tekst der er ændret er kantstenens benævnelse nu er beton.
I det først udsendte bilag var teksten granit som blev valgt fra.

William Lerche
Formand
G/F Pilegaarden

2

