
 

 

Indkaldelse til   Generalforsamling udskydes grundet Corona Virus  
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Egebo 
 

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7, der 

afholdes 

Mandag d. 20. april 2020, kl. 19:00 (ny dato) 

Fælleslokalet, Egebo 20 

 
med følgende dagsorden:   
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017 med påtegning af revisor 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår 

6. Valg af formand for bestyrelsen 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af revisor 
10. Eventuelt  

 

 
Ad 4) Behandling af indkomne forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 
uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive lagt op på hjemmesiden 

supplement til denne indkaldelse 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Formanden er: Arne Møller 

Egebo 23, 2620 Albertslund     

 
Ad 6) Valg af formand 

Formanden er ikke på valg i år 
 
Ad 7) Valg af medlemmer af bestyrelsen 
Kurt Ipsen er på valg 

Hanne Albrechtsen er på valg 
Lisbeth Petersen er ikke på valg (er på valg i 2021) 
Eva Nyholm er ikke på valg (er på valg i 2021) 

 
Ad 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Linda Sørensen er på valg  

Pernille Dreyer er på valg 
 
Kan hentes på hjemmesiden:  www.efegebo.dk  fra den 6. april 2020 
− Fuldmagt 

− Regnskab for 2019 
− Budget 2020 inkl. kommentarer 
− Bestyrelsens beretning 

− Indkomne forslag (dog først fra den 13. april 2020) 
 
Hvis man ønsker disse dokumenter i print, og ikke selv har mulighed for at printe, kan I kontakte 

bestyrelsen på mail egebo2008@gmail.com eller ved at tage fat i en af os personligt. 
 
Venlig hilsen 
 

Arne Møller 

På vegne af Egebo’s Bestyrelse 
Albertslund, 16. marts 2020 

http://www.efegebo.dk/
mailto:egebo2008@gmail.com

