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Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Gottorpvej 
 

Onsdag d. 7. juli 2021 kl. 19.30 - Gottorpvej 9 
 

 
 
 

 
Dybbøl d. 30.06.2021 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen. Da generalforsamlingen 
2020 ikke kunne afholdes pga. coronarestriktioner mm., vil der på denne 
generalforsamling blive samlet op på regnskaberne for både 2019 og 2020. Derudover er 
hele bestyrelsen på valg, da medlemmer er på valg skiftevis hvert 2. år. 

 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 
 

2) Formandens beretning 
 

3) Regnskab 2019 og 2020 
 

4) Budget og medlemskontingent 2021 
 

5) Valg til bestyrelsen 
Der er en ledig plads i bestyrelsen. Ønsker du at stille op og deltage i 
bestyrelsesarbejdet, kontakt undertegnede senest d. 16. november. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv jf. vedtægterne. 

 
På valg:  

Jan Andersen G9 – Genopstiller 
Henrik Elmer G5 – Genopstiller 
Kristina Aaes G1 – Genopstiller 
Linda Lauritsen G8 – Genopstiller 
Kim Jørgensen G7 – Genopstiller 
Anita Jørgensen G7 (suppleant) - Genopstiller 

 
 

6) Indkomne forslag til afstemning 
 
Følgende forslag er stillet på nuværende tidspunkt: 
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Forslag 1 – Trailerordningen 
Idét den nuværende trailer er slidt og ofte går i stykker, foreslår bestyrelsen at det skal 
besluttes om der skal anskaffes en ny trailer, eller om trailerordningen afskaffes. 
Hvis det besluttes at der skal anskaffes en ny trailer, tilføjes beløbet til budgettet for 2021. 
 
Forslag 2 – Ændring af plan for fællesareal 
Der er stillet forslag om at resten af pengene, der er afsat til bl.a. legeredskaber på 
fællesområdet, i stedet anvendes til etablering af udendørs område med bord/bænkesæt 
ved bålpladsen. Formålet er bl.a. at kunne afholde grillaftener og andre arrangementer for 
hele vejen. 
 
Forslag 3 – Ny aftale om græsklipning mv. 

Der er modtaget et nyt tilbud på græsklipning mv. 
 

Har du spørgsmål eller et forslag du ønsker at sende til afstemning på 
generalforsamlingen, send det da venligst til undertegnede senest d. 29.06.2021. 
 

7) Eventuelt 
 
Den endelige dagsorden inkl. regnskab og forslag til budget, bliver gjort tilgængelig på 
www.gottorpvej.dk d. 30.06.2021. 
 
Der vil blive serveret kaffe og kage til mødet. Af hensyn til planlægning bedes i give 
besked om i kommer (fx med en email eller på sms – se kontaktoplysninger herunder). 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Jan Andersen, G9 
 

 
Kontaktoplysninger: 
Telefon 26 28 85 48 
Mail janandersen@outlook.com 

http://www.gottorpvej.dk/

