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DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 14/11 - 2020 kl. 10.30  hos Karen. 

1. Hvordan forholder vi os ang. manglende Generalforsamling 2020 pga. Corona pandemien det 

fremadrettede arbejde i grundejerforeningen. 

2. Evt. 

  

Referat og DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 14/11 - 2020 kl. 13.00  hos Karen. 

Referat: 

Referent: Steen Jakobsen 

Deltagere grundejerforeningen.: Karen Sinning, Verner Rodenberg, Erik Skouboe og Steen Jakobsen 

1. Hvordan forholder vi os ang. manglende Generalforsamling 2020 pga. Corona pandemien det 

fremadrettede arbejde i  

Steen oplyste at han havde haft kontakt til paraplyorganisationen for fritidshusejere. Og fik her 

bekræftet at Corona pandemien må betragtes som en ekstra ordinær force majeure situation. 

Det  er ikke muligt at afholde generalforsamling som sædvanligt.  Og foreningens vedtægter 

giver ikke mulighed for at brevstemme osv.  Paraplyorganisationen anbefaler at bestyrelsen 

fortsætter sit ordinære arbejde. Indtil det er muligt, pga. Corona pandemien, at afholde 

generalforsamling iflg. vedtægterne. Det primære arbejde drejer sig om vejvedligehold / 

grøfter og vintereftersyn.  I vedtægterne står der bl.a. mht. regnskab og budget, at disse 

godkendes ved generalforsamling. ( dette har ikke været muligt) og at regnskabsåret er fra 1/1 

til 31/12 hvert år.  Regnskab  2019 og budget 2020 er udsendt til medlemmerne 9-6-2020. 

Findes også på foreningens hjemmeside.  http://xn--grndalgrundejerforening-af1981-

mbd.dk.linux191.unoeuro-server.com/index.php/aarsregnskab/ 

Bestyrelsen eller som det er Forretningsbestyrelsen, som vi nu er, har løbende meddelt 

medlemmerne om vores beslutninger omkring Generalforsamling m.m. Både pr mail og på 

hjemmesiden under nyheder m.m.  

Et medlem, har meddelt, at der er enkelte, medlemmer, som ikke modtager vores rundsendte 

mails. Dette skyldes formentlig den måde som den enkelte har opsat sit SPAMfilter. Evt. kan 

mailen så findes i uønsket mail. Vi har opfordret omtalte medlem til at kontakte de 

pågældende og give besked. 

Har man problemer med mails fra grundejerforeningen, kan man henvende sig til sekretæren 

som så gerne eftersender mail. Ellers kan man holde sig orienteret på hjemmesiden. 

http://www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk/ 

2. Evt. 

Første vintereftersyn er foretaget og der var ganske få ureglmæssigheder som nu er meddelt til de 

enkelte medlem.  Og som sædvanligt blevet meget positivt modtaget.  

http://grøndalgrundejerforening-af1981.dk.linux191.unoeuro-server.com/index.php/aarsregnskab/
http://grøndalgrundejerforening-af1981.dk.linux191.unoeuro-server.com/index.php/aarsregnskab/
http://www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk/


Kallesbjergvej er i gang med at blive renoveret og forventes færdig snarrest.   

 

 

 

  

 

 


