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Eskemosevang Grundejerforening’s medlemmer er ejerne af matr. 1c_ til 1h_ af Ravnsnæs By, Birkerød 
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
tirsdag den 21. september 2020 kl. 19:30  

Sjælsøskolen, klasselokale 304 
 
I håb om at Corona situationen er under kontrol sender vi ny mødeindkaldelse. 
 

Vi starter mødet med et Temapunkt om varmeforsyning 
 
Generalforsamlingen  
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen, bl.a orientering om udskiftning af kantsten samt 

separatkloakering. 
3. Regnskab    
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.  
5. Fastsættelse af kontingent for 2021 - bestyrelsen foreslår uændret kontingent –  

100 kr. for 2021. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: Morten Buch, Jacob Ansholm og Susanne Fogh, Morten er villig til 
genvalg, Jacob og Susanne ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af suppleanter. Sebastian Vestergaard og Kåre Bukh villig til genvalg. 
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Bo Søndergård og Ivan 

Jørgensen, som begge er villige til genvalg. Revisorsuppleant foreslås ubesat. 
9. Eventuelt  

 
Forslag fra medlemmer eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
tilsendes formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Opmærksomheden henledes på, at ejerne af ovennævnte parceller jf. lovene er pligtige at 
være medlem af grundejerforeningen og betale det af generalforsamlingen fastsatte 
kontingent. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan jf. § 15 i grundejerforeningens 
love ikke deltage i forhandlingerne eller stemme på generalforsamlingen. 
 
Indkaldelsen kan sammen med årsregnskabet for 2020 findes på foreningens 
hjemmeside, eskemosevang.dk 

 
Årsregnskabet findes på bagsiden af denne indkaldelse 
 

Glæd dig til sommerfesten lørdag d. 21. august, sæt kryds i kalenderen. 
 
Venlig hilsen    Bestyrelsen 


