Info til nye
naboer/
tilflyttere

Ekstraordinær generalforsamling
Mødeindkaldelse /Dagsorden
Placering: Online via Google meet. Link vil være at finde på:
www.baermosehoejen.dk
Dato: tirsdag, d. 20/04-2021
Klokkeslæt: 20:00

II. Information omhandlende belysning.
a) Bestyrelsen fremlægger erfaringer med belysning af
stisystemerne på baggrund af testperioden.
- Se Bilag 1 for yderligere information angående lamperne,
budget og opsætning.
III. Afstemning, skal der opsættes belysning?
a)

Ja, på begge stier

b)

Ja, men kun ved den lange sti, ved søen (Rød markeret
i bilag 1)

c)

Ja, men kun ved den korte sti (Blå markeret i bilag 1)

d)

Nej tak

Hvis nej, bortfalder punkterne. IV, V , VI og VII
IV. Afstemning, med hvilken afstand (lang sti, rød i bilag 1)
10m

b)

15m

c)

20m

V. Afstemning, med hvilken afstand (kort sti, blå i bilag 1)
a)

10m

b)

15m

c)

20m

VI. Afstemning, Kraftigt eller varmt lys
a)

Varmt lys

b)

Kraftigt lys

2000 kr. /år (årlig
betaling)

Næste betaling:
1 april 2021

I. Valg af dirigent og referent

a)

Kontingent:

1

Reg./ &
kontonummer:
7120 - 1415883

VII. Endelig afstemning på baggrund af ovenstående
afstemninger. (Punkt. III, VI, V og VI)
a)

Ja

b)

Nej

VIII. Information angående forsøg med "faunastriber"
a) Bestyrelsen fremlægger tankerne bag ideen.
- Se Bilag 2 for yderligere information angående
IX. Afstemning, må bestyrelsen oprette et test område som anvist
i Bilag 2. For at afprøve konceptet med "faunastriber" og vild
natur på vores grønne fælles areal.
a)

Ja

b)

Nej

X. Fastsættelse af dato for arbejdsdag, hvor vi skal opgrave
ødelagte træer og plante nye. Samt rette et par træer op og
fælde et træ overfor indgangs stien til gl. bærmosehøjen.
Grundet omstændighederne gentager vi succesen fra den ordinære
generalforsamling, og afholder ligeledes denne ekstraordinære generalforsamling
online via Google meet. Der ligger guides på grundejerforeningens hjemmeside
(www.baermosehoejen.dk), under GENERALFORSAMLING. Hvis dette ikke er
tilstrækkeligt, så kontakt bestyrelsen.
Hvis i ikke har mulighed for at deltage, kan i afgive jeres stemmer ved at anvende
fuldmagten, på grundejerforeningens hjemmeside, under GENERALFORSAMLING.
Denne skal afleveres til formanden (Bærmosehøjen 1). forud for
generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer eller indvendinger til dagsordnen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Den endelige
dagsorden vil herefter blive fastlåst, og ligge tilgængelig på hjemmesiden.
I bestyrelsen håber vi på et stærkt fremmøde! Vi glæder os til at se jer!
Mvh
Mads Christian Søgaard Wendelboe
/ Formand for Grundejerforeningen Bærmosehøjen
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