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På grund af coronapandemien har
bestyrelsen valgt at udsætte

generalforsamlingen.
 

Ordinær generalforsamling udsættes til den

7. juni 2021 kl. 19.00
I Menighedssalen i Adventskirken,

Sallingvej 90,
2720 Vanløse.
Dørene åbnes kl. 18.30

 
Dagsordenen er den samme som er udsendt i medlemsblad fra marts 2021
hvor også regnskab og budget samt indkommen forslag og valg findes.
  

Klik her for tilmelding 
eller print denne ud

Navn: _____________________
 
Adresse: __________________

Matr. nr.___________________
 
Mail: _____________________
 
Dato og underskrift:

__________________________
 
Tilmeldingen skal helst være fremsendt senest onsdag den 31. maj ved at
bruge ovennævnte link eller ved at aflevere tilmeldingsblanketten til Erik
Jønsson, Egelykkevej 15 B, 2720 Vanløse.
 
Generalforsamlingen vil blive afholdt i Adventskirken,
såfremt forsamlingsforbuddet hæves til mindst 50
personer. Ellers vil vi gennemføre generalforsamlingen
som virtuelt møde. Vi fremsender i så fald link til de
tilmeldte.

Tidligere modtagne tilmeldinger annulleres.
 
Fuldmagt – Ordinær generalforsamling 7. juni 2021
 
 
Undertegnede: ____________

Bosiddende: ______________

Matr. nr.___________________
 
Giver hermed: _____________
 
Bosiddende: ______________

Matr. nr.___________________
 
Fuldmagt til at stemme på mine vegne ved grundejerforeningens ordinære
generalforsamling.
 
Bemærk venligst vedtægterne § 12, stk. 5: ”Ingen fremmødte kan afgive mere
end én stemme ved fuldmagt”.
 
Dato og underskrift:

__________________________
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