
Grundejerforeningen 
Ørbækgård Område 6 

Hørsholm, den 19. april 2014 
 
 
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Ørbækgård Område 6 
 
 
I henhold til foreningens vedtægter, indkaldes der hermed til den 
ordinære generalforsamling 
 
Onsdag den 7. maj 2014 kl. 19.30 
Kammerrådensvej 15, Hørsholm 
 
Vedlagt denne indkaldelse følger dagsorden for generalforsamlingen, bestyrelsens forslag til 
budget for 2014, samt 2013 regnskab for område 6 og område 10. 
 
 
Forslag, der ønskes til afstemning, skal i følge vedtægterne fremsendes til bestyrelsen inden 
generalforsamlingen. Vedtægterne foreskriver, at der kun kan vedtages forslag, der er modtaget 
rettidigt, hvilket er 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Jf. vedtægternes §6 stk. 4, har medlemmer, der er i restance til foreningen, ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. Husk derfor at indbetale kontingent rettidigt. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Østerberg, 637 
Formand 

 



Grundejerforeningen 

Ørbækgård Område 6 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Onsdag den 7. maj 2013 kl. 19:30 

Kammerrådensvej 15, Hørsholm 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

4. Aflæggelse af regnskab for 2013. Regnskabet er vedlagt. 

5. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

afholdelse af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen stiller følgende forslag: 

a. Udpegelse af festudvalg til sommerfest og fastelavn. 

6. Vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af bidrag for 2014.  

7. Herunder vederlag til formand kr. 1.000,-, vederlag til kasserer kr. 500,- og vederlag til 

webmaster kr. 200,-. 

Budget for 2014 er vedlagt. 

8. Valg af formand. 

Nuværende formand er Anders Østerberg (637), genopstiller ikke som formand. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Nuværende bestyrelse består af Anders Østerberg (637), Jes Holm (639) og Gerd Askaa 

(622). Suppleanter er Niels Rosenberg (614) og Simon Schmidt Thorius (608). 

Bestyrelsen vælges for 1 år, derfor er alle på valg. 

Jes og Gerd er begge villige til genvalg. Anders genopstiller ikke. 

10. Valg af revisor. 

Der skal vælges ny revisor da Else Eriksen (613) ikke genopstiller.  

11. Eventuelt valg af administrator. 

12. Eventuelt 


