Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Stenløse Syd
Torsdag den 29. marts 2017, kl. 19.00 i Kulturhuset
(Rådhustorvet 2, Kantinen i Kælderen)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
a. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent og evt. indskud.
6. Forslag fra bestyrelse.
a. Skiltning for gæsteparkering på græsarmering
b. Borde-bænkesæt i de grønne kiler og ved vendepladser
c. Legeplads i ny naboudstykning (storparcel 95 - Engkær)
d. Optagelse af nye medlemmer (storparcel 95 - Engkær)
7. Rettidige indkommende forslag fra medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Har du lyst til at være med i vores meget aktive bestyrelse med masser af jern i ilden
– og hvor alle idéer bliver prøvet af? Måske du har en erhvervsmæssig baggrund,
som vi kan få glæde af, eller måske du har erfaring fra bestyrelsesarbejde i en anden
forening – evt. som kasserer? Uanset er du meget velkommen!

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
a. Kommunikationsstrategi
Som I ved, har vi både en hjemmeside, en åben Facebook gruppe samt en lukket
gruppe. Vi vil meget gerne høre jeres tanker om, hvad der er den bedste
kommunikationskanal for jer.

b. Grundejerforeningen Stenløse Syds overtagelse af fællesarealer
Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling bl.a. haft det som mål, at drive
processen omkring overtagelse af fællesarealer frem. Det har betydet at vi har holdt
en række møder med Egedal Kommune om vores (Grundejerforeningen Stenløse
Syds) syn på succeskriterier for overtagelse af fællesarealerne som pt. drives af
Egedal Kommune. Møderne har været konstruktive og vi har fornemmet en vilje fra
kommunens side til at komme videre.
Kommunen har igangsat de fleste af de projekter den har lovet, herunder
asfaltering, rydning af træer, beplantning, vækster i og ved søen på Kildebækken og
har haft besigtigelse vedrørende angivelige lunker i asfalten.
Bestyrelsen ser meget gerne at du, som medlem i grundejerforeningen, overvejer
om du mener der er fejl og mangler ved fællesarealerne som bestyrelsen skal tage
op med kommunen inden overtagelse af fællesarealerne.
Bestyrelsen forventer at kunne overtage fællesarealerne i 2017.

Bemærk: Forslag fra medlemmerne skal Jf. vedtægternes § 14 indsendes på mail
adressen bestyrelsen@3660syd.dk senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket vil
sige senest onsdag den 21. marts 2017, for at blive betragtet som rettidig
indkommende.
Alle indkommende forslag, samt forslag fra bestyrelsen vil enten blive opslået på
foreningens hjemmeside www.3660syd.dk via Facebook gruppen eller omdelt
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse hvilket vil sige den 24. marts
2017.

