
 
Hvidovre den 4. september 2020 

 

Klip --------------------------------------------------------- klip ------------------------------------------------------------------klip 

Tilmelding SKAL ske på baunebakken.dk eller ved aflevering af denne slip i postkassen ved 
Materialegården, Bredkær 2, senest 23. september 2020. Der kan kun tilmeldes 1 person pr. 
husstand! 

 

Vi kommer 1 person fra_________________________________ (husstandens adresse) 

 

Grundejer foreningen 
Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 
www.baunebakken.dk 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

onsdag den 30. september 2020 klokken 18.00 
i auditoriet på Avedøre Kaserne, Vestre Kvartergade 5 

 

Covid-19 restriktioner: 
Vi ønsker at passe på hinanden i Baunebakken! Derfor vil der i år være følgende tiltag på årets generalforsamling: 
 
Af hensyn til at kunne holde afstand, henstiller vi til, at der kun deltager 1 person pr. husstand og at man ikke dukker 
op uden at have tilmeldt sig på forhånd. Alle bedes benytte mundbind, som vil blive udleveret ved indgangen. 
Ligeledes vil der være håndsprit i lokalet og vi bestræber os på at have et tomt sæde mellem hver deltager. Derfor er 
det vigtigt, at vi på forhånd ved, hvor mange der deltager. Der vil IKKE blive serveret mad eller drikkevarer på 
generalforsamlingen i år. 

 
Dagsorden: 
1. Valg 

1.1. Valg af dirigent 
1.2. Valg af stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 2019. Bilag findes på hjemmesiden. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

4.1. Forslag til budget 2021. Bilag findes på hjemmesiden. 
4.2. Belysning på stierne. Bilag findes på hjemmesiden. 

 
5. Indkomne forslag – findes på hjemmesiden den 17. september 2020. 

 
6. Valg 

6.1. Valg af kasserer for 2 år. Jacob Kort, Bredkær 13, afgår efter tur. Modtager genvalg 

6.2. Valg til bestyrelsen. 
6.2.1. 1 år: Lene Kærgaard, Engkær 14, fratræder bestyrelsen 
6.2.2. 2 år: Flemming Norddahl Larsen, Bredkær 20, afgår efter tur. Fraflyttet 
6.2.3. 2 år: Jørn Henningsen, Bredkær 5, afgår efter tur. Modtager ikke genvalg 
6.2.4. 2 år: Peter Jørgensen, Bredkær 17, afgår efter tur. Modtager ikke genvalg 
 

6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
6.3.1. 2 år: Tommy Friis Petersen, Drivkær 32, afgår efter tur. Modtager genvalg 

 
6.4. Valg af revisor 

6.4.1. 2 år. Bengt Lynggaard Nielsen, Bredkær 25, afgår efter tur. Modtager ikke genvalg 
 

6.5. Valg af revisor suppleant 
6.5.1. 2 år. Erik Rasch, Engkær 17, afgår efter tur. Modtager genvalg 

7. Eventuelt. 

I følge vedtægternes kapitel 5 gælder blandt andet følgende: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i 
hænde senest den 15. september 2020 kl. 12.00. Forslag kan sendes til formand@baunebakken.dk. Medlemmer, der er i 
kontingentrestance, har ikke adgang til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved fremmøde, ikke ved fuldmagt.  


