
GRUNDEJERFORENINGEN 

ULLERØDPARKULLERØDPARK  
_________________________________________________________ 

 
Kokkedal, den 14. januar 2018 

 
 
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
 

 
Tirsdag, den 6. februar 2018, klokken 19.00-22.00 (indtjekning fra kl. 18.30) på 
Kokkedal Skole Vest (tidl. Holmegårdsskolen), Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 

 
 
På generalforsamlingen skal følgende dagsordenspunkter behandles: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i 2017 
3. Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for 2017 
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5. Forelæggelse af Budget og fastlæggelse af kontingent for 2018 
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år) * 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år) ** 
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (vælges for to år) *** 
9. Eventuelt 

 
*) formand Michael Schmidt Nielsen (S108), best.medl. Charlotte Hundstrup (R111) og Allan Nielsen (V110) er på valg. 
**) Ebbe Andersen (S211) og Jørgen Dueholm (R115) er på valg. 
***) revisor Birger Jørgensen (S110) og revisorsuppleant Elna Lenander (S102) er på valg. 
 
Forslag eller sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest, den 23. januar 2018 (2 uger inden generalforsamlingen). 
 
Senest den 30. januar 2018 (1 uge før generalforsamlingen) uploades meddelelser om indkomne for-
slag, revideret regnskab for 2017 samt forslag til budget for 2018 på foreningens hjemmeside. 
 
Indkaldelsen findes også på foreningens hjemmeside: www.ullerodpark.dk.  
 
 
Bestyrelsen 
Grundejerforeningen Ullerødpark
 
 
 
Fuldmagt til Ordinær Generalforsamling, den 6. februar 2018 
 
Hver parcel har to stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt i henhold til skriftlig fuldmagt, men in-
gen kan på andre medlemmers vegne afgive stemmer for mere end én anden parcel. Fuldmagter til 
at stemme ved den ordinære generalforsamling skal også gælde ved en eventuel ekstraordinær gene-
ralforsamling, med mindre fuldmagtsgiveren forinden har tilbagekaldt den over for bestyrelsen. 
 

Navn og adresse (fuldmagtsgiver – hvem giver fuldmagten): 
 
 
 

Navn og adresse (fuldmagtshaver – hvem får fuldmagten): 
 

 
Dato  Underskrift 


