
GRUNDEJERFORENINGEN 
BRØNSHOLMGÅRD 

2980 KOKKEDAL 

www. bronsholmgaard.dk 

Opfordring:  MØD IKKE OP - AFGIV FULDMAGT 
Kokkedal, 22. april 2020 

 
Grundejerforeningens 55. ordinære generalforsamling 
 
Vedr. afholdelse af generalforsamling. 
Henset til det udstedte forsamlingsforbud og de øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for 
at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19/Corona, henstiller bestyrelsen til grund-
ejerne, at udøve deres rettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet 
afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt.  
 
Stemmeafgivelse kan ske via brev/e-mail til Formand v/Carsten Møller, senest den 27. april 2020 kl 
18:00.  
De uafhængige revisorer vil stå for stemmeoptælling. Det vil således udelukkende være den 
formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres den 28. april 2020. 
 
Bestyrelsen henviser til tidligere udsendte skrivelser dateret 1. marts 2020 og 16. marts 2020 
 
Mød derfor IKKE OP til generalforsamling - men aflever fuldmagt (se bagsiden) til: 
Formand v/Carsten Møller 
Birkehaven 302 
2980 Kokkedal 
e-mail: formand@bronsholmgaard.dk  
 
Generalforsamlingen afholdes Tirsdag d. 28. april kl. 19:00 på Kokkedal skole vest.  
Du skal IKKE møde op men fremsende fuldmagt. 
 
Dagsorden som tidligere udsendt, ref. skrivelse af 1. marts 2020 – eller se 
hjemmesiden. 
 
Såfremt et medlem måtte være uenig i bestyrelsens beslutning, ref. ovenstående – 
bedes dette oplyst til formanden på mail:  formand@bronsholmgaard.dk senest d. 
26. april 2020. 
 
Hold i øvrigt øje med foreningens hjemmeside: www.bronsholmgaard.dk  hvor 
bestyrelsens skriftlige beretning samt indkaldelse med tilhørende bilag er 
tilgængelig.  
 
De grundejere, som abonnerer på nyhedsbrevet, får denne besked pr. mail. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Brønsholmgård. 
 
Grundejerforeningen      VEND! 
BRØNSHOLMGÅRD 



GRUNDEJERFORENINGEN 
BRØNSHOLMGÅRD 
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 FULDMAGT :  
 
Navn 
Adresse 

 

e-mail 
Mobil 

 

 
 Jeg giver hermed Bestyrelsen for grundejerforeningen Brønsholmgaard fuldmagt til at disponere på mine vegne 
 
 
Sæt kryds her:   
 
          --------------------------------------ooooo-----------------------------------ooooo------------------------------------------------ 
 
Alternativt ønsker jeg at stemme på følgende måde:  
 

    Ja Nej Blank 

1.     Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag til dirigent 
godkendes.       

2.     Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretning godkendes       

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskab godkendes       

4.   Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år samt 
fastlæggelse af kontingent: 

  
      

a)     Bestyrelsen foreslår kontingent iht. §5 fastsættes til kr. 395,- pr. parcel. Kontingent godkendes       

b)    Bestyrelsen foreslår strafgebyr iht. §5 fastsættes til kr. 100 pr. rykker. Gebyr godkendes       

c)     Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens accept til fortolkning af vedtægternes                    
§7 vedrørende procedure for indkaldelse til generalforsamling. 

Fortolkning godkendes       

d)    Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens accept til fortolkning af §16 vedr. 
tilsendelse af revideret regnskab. 

Fortolkning godkendes       

e)     Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens accept til fremadrettet ikke at omdele 
referat og beretning til hvert medlems postkasse. 

Accept gives       

5.     Forslag fra medlemmerne:         

a)     Bestyrelsen har modtaget forslag fra ”Rosenhaven 206” omhandlende en total 
ændring af ´naturplejeplan´ på fællesarealer. 

Forslag godkendes       

6.     Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen:         

o   Carsten Møller                  Genvalg godkendes       

o   Nicole Schoer Genvalg godkendes       

o   Simon von Spreckelsen   Genvalg godkendes       

Jeg stemmer "imod" og foreslår følgende kandidat opstillet til bestyrelsen: Navn:    

o   Svend Mogens Rudolph Genvalg godkendes       

o   Jesper Krone Genvalg godkendes       

Jeg stemmer "imod" og foreslår følgende kandidat opstillet som suppleant: Navn:    

7.     Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:         

o   Torsten Hofmann-Petersen  Genvalg godkendes       

o   Jimmi Larsen Genvalg godkendes       

Jeg stemmer "imod" og foreslår følgende kandidat opstillet som revisor: Navn:    

o   John Wildner  Genvalg godkendes       

o   Merete Brejl  Genvalg godkendes       

Jeg stemmer "imod" og foreslår følgende kandidat opstillet som revisorsuppleant 
Navn:  
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