
Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til  

GENERALFORSAMLING 

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 2020 KLOKKEN 11.00 I LADEN 

Generalforsamlingen skulle have været holdt lørdag den 27. juni, men måtte udskydes grundet 
corona situationen. 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning - skriftlig beretning medsendes indkaldelsen, og lægges på foreningens 

hjemmeside. 
3. Godkendelse af regnskab – regnskabet medsendes indkaldelsen og lægges på grundejerforeningens 

hjemmeside. 
4. Godkendelse af budget.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. pr. grundareal. 
5. Indkomne forslag. 

 
a) Bestyrelsen foreslår en mindre revision af Grundejerforeningens vedtægter. 
Forslaget medsendes indkaldelsen.  
Forslaget er opdelt i to kolonner; venstre kolonne er den nugældende vedtægt; højre kolonne er 
forslag til ny vedtægt. De konkrete forslag er fremhævet med fed skrift. 
De enkelte forslag gennemgås på generalforsamlingen. 
 
b) Fra Suzanne Friis er modtaget følgende forslag: 
Legepladsen ved Laden. Det gamle rutsjebane tårn er i dårlig stand samt det kunne være dejligt med 
lidt flere legeredskaber som klatrestativer o.l. Der er kommet den del nye børnefamilier i området. 
Det var også på tale for en del år siden uden der blev fulgt op på det. 

c)   Fra Suzanne Friis er modtaget følgende forslag: 
Endnu en tidligere aktivitet. Loppemarked ved Laden f.eks. en gang om året gerne i forbindelse med 
anden aktivitet f.eks. høstfest el.l. Der er flere langs Bredfjedvej, der sætter ”lopper” ud langs vejen 
og har god afsætning. Der kommer jo mange forbi. Denne mulighed er knap så spændende for os 
andre for enden en af stikvejene. Så et årligt eller hvert andet år loppemarked kunne være rigtig 
sjovt for alle der har lyst. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. 
På valg er: 
Jens Ahm, villig til genvalg.  
Jimmy Christiansen, villig til genvalg. 
 



7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Frederiksen og Lone Hammer Korsvig. 

8. Valg af revisorer. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Skovlund og Lars Jensen 

9. Eventuelt. 
 

Bestyrelsen håber på en god spørgelyst, god debat og positiv stemning. 

Jens Ahm 
formand 

 


