GRF. medlemmer

BrØndsted, den 8. juni 2020

Hej
Det lader sig ikke gøre at afvikle Generalforsamlingen nu
onsdag i de kommunale foreningslokaler, så vi
har i går søndag besluttet at udskyde til efter sommerferien
og der har ikke været muligt at finde en
“brugbar” dato før tirsdag den 15. september kl. 1930,
mødelokalet, Veksø hallen der vil komme
supplerende inden, herunder Beretning. Der vil
ikke blive opkrævet kontingent før efter
Generalforsamlingen, idet der er midler i foreningen til både
Antenneforeningskontingent og den løbende
drift.
—

Tidligere omdelt:
18. maj Grf. medlemmer Hej vi må nu konstatere, at vi går efter
3. mulighed altså Generalforsamling tirsdag den
10. juni kl. 1930, mødelokale, hallen. (tilføjelse 080620 ‘tirsdag” var
en fejl, fremgik desværre også af hjemmesiden,
var rettelig onsdag 10. juni). Dagsorden ad tidligere uddelt Indkal
delse. Denne dato forventes klart at bliv mulig med
overgang til Covid-19 fase 3 fra 8. juni. Beretning tilgår fortsat hjemm
esiden forud for Generalforsamlingen.
-

-

—

23. april Grf. medlemmer Hej Vi har tidligere omdelt og udsend
t (med elektronisk nyhedsbrev) vedr, indkaldelse og
afholdelse af Generalforsamling ad nedenfor under den 310320. Vi
må konstatere, at første valg af dato 23,’ ikke
Ie4e&s1g-gøe med fysisk fremmøde og vi går nu efter den anden
udmeldte dato, altså den 26. maj. 2020 kl. 1930 i
mødelokalet, Veksø hallen. Skulle det vise sig, at der heller ikke på denne
dato, er givet lov til at “forsamle” sig i de
kommunale lokaler, vil næste alternative dato blive onsdag den 10.
juni samme tid og sted og den oprindelige og
denne indkaldelse vil være gældende.
-

31. marts (omdelt primo april)....

Grundejer foreningen Brøndsted Indkaldelse til ordinær
-

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 1930 mødeloblet. Veksd Hallen

OBS: Vi udsender denne indkaldelse, jf. vedtægterne, til afhold
else som anført ovenfor, men i disse Covid-19/Corona
tider er det naturligvis med forbehold. Såfremt Generalforsam
lingen IKKE kan gennemføres vil det blive meldt ud på
Hjemmesiden og med nyhedsbrev og i det tilfælde vil nærværende
indkaldelse så være gældende til “nyt forsøg” med
Generalforsamling tirsdag den 26. maj 2020. Vi vil ikke
for nuværende vove med “arrangement/indslag” før
Generalforsamlingen. Vi har bla. besluttet at indkøbe en
Hjertestarter, der placeres centralt her i Brøndsted og
påtænkte et “mini-hjertestarter-kursus” forud for...
—

(Nedenfor fremgik den ordinære Dagsorden, jf. vedtægterne, ikke
med her...)
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