
Indbydelse til ordinær generalforsamling for 
Grundejerforeningen Kløverengen 

Søndag den 17. april 2016, kl. 14.00, Kløverengen 25 
 
 
 
Der er nu igen gået et år, og vi skal alle mødes på den årlige generalforsamling. Vi holder general-
forsamlingen i området, i haven hos Ulrik og Tina. Bestyrelsen har foreløbig fastlagt følgende 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Gennemgang årsregnskabet 2015  
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budgettet for 2016 og aftaler årskontingentet 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, 

fra bestyrelsen er Anders (27), Birte (8) og Lone (19) på valg - alle genopstiller. 
Samtidig foreslår bestyrelsen Martin (29) som suppleant - genopstiller. 

7. Valg af revisor. Peter (39) - genopstiller 
8. Eventuelt  

(bemærk: Dette er ikke et beslutningspunkt, forslag skal være stillede i forvejen under punkt 4). 
 

Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem til skriftligt til Anders 
T. Poulsen (27) (thorup.schmidt@stofanet.dk) eller til et af de andre bestyrelsesmedlemmer, så vi har for-
slaget senest 14. dage før generalforsamlingen afholdes, dvs. senest søndag den 3. april 2016 klokken 14.00. 
 
De indkommende forslag kan ses og hentes fra foreningens hjemmeside www.kloverengen.dk senest 7 dage 
før generalforsamlingen, sammen med den skriftlige beretning, dvs. søndag d. 10. april 2016. Vi bestræber 
os dog på at lægge de eventuelle forslag på hjemmesiden i løbet af tirsdag 5. april 2016.  
 
Regnskab og andre dokumenter til generalforsamlingen findes på hjemmesiden www.kloverengen.dk senest 
d. 10. april 2016. 
 
Bestyrelsen sørger for kaffe og kage, øl/vand samt opdækning i Ulriks have eller garage. Vi afholder 
generalforsamlingen som et familiearrangement, hvor alle kan møde op og hygger sig under/efter det rent 
formelle. 
For at vi kan disponere indkøb i de rigtige mængder, beder vi jer tilkendegive på mail til Ulrik (mail: 
volsgaard@stofanet.dk) senest den 14. april: om I kommer, husnr. og hvor mange voksne/børn. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
Vel mødt 
Bestyrelsen 
 
Til orientering: Vedtægter – referater af tidligere 4 års generalsamlingerne, kan ses på www.kloverengen.dk. 
 
Foreningen har en hjemmeside, som vi fremover vil bruge til at formidle materiale og andre oplysninger om 
foreningen. Indkaldelse af generalforsamling vil dog altid komme som skrivelse til alle husstande. 
 
Hjemmesiden kan findes på: www.kloverengen.dk 


