
 
www.amalieparken.dk  

 

 

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Amalieparken. 

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30 på 

Eskegården 

Endelig dagsorden jf. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse 

4. Indkomne forslag: 

a. Bestyrelsen forslår at træerne på stamvejen udskiftes da eksisterende er for store. Plan og 

budget for opgaven præsenteres på dagen. 

b. Kirsten Glavin 82E, forslår at formalisere fastelavnsarrangementet som følgende: 

Jeg vil foreslå, at vi i fremtiden afholder ’Fastelavnsfest’ i Amalieparken om lørdagen i stedet 

for om søndagen. Begrundelsen er, at BMI er begyndt at afholde fastelavnsarrangement om 

søndagen kl. 11. Jeg vil også foreslå, at vi fra næste år beder om tilmelding til arrangementet, 

så vi har en fornemmelse af, hvor mange der kommer og hvilke alderstrin. Mit forslag er 

også, at en af suppleanterne (gerne undertegnede) i bestyrelsen påtager sig opgaven at være 

koordinator og sammen med 1-2 frivillige forældre til mindre børn står for 

fastelavnsarrangementet. Hidtil har udvalget bestået af det foregående års forældre til 

kattekongerne og kattedronningerne. Dog har dette ikke fungeret de sidste to år. Derfor 

dette ændringsforslag.  

5. Fremlæggelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent 

6. Valg af formand / kasserer 

a. Formand vælges på lige år, dog vælges der ekstraordinært for 2017 ny formand, da Anders 

Thomassen fraflytter Amalieparken 1/6 2017. 

b. Kasserer vælges på ulige år. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode samt suppleanter for en 1 årig periode.  

I 2017 skal der ekstraordinært vælges en ekstra suppleant ind da en af suppleanterne skal træde 

ind i bestyrelsen grundet formanden fraflytter grundejerforeningen. 

Følgende er på valg: 

a. Bestyrelsesmedlem Jens Lykke Sørensen 

b. Bestyrelsesmedlem Even Kjenseth 

c. Suppleant Kirsten Glavind 

d. Suppleant - ?  

8. Valg af revisorer samt suppleanter for disse for en 1 årig periode 

9. Eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Navn Nr.  På valg 2017 

Anders Thomassen 2b Formand Ja 

Jens Lykke Sørensen 54A Næstformand Ja 

Anders Hjulmann 82L Kasserer Ja 

Even Kjenseth 14A Bestyrelsesmedlem Ja 

Lone Hviid Larsen 62B Bestyrelsesmedlem Nej 

Kirsten Glavind 82E Suppleant Ja 

Anette Ravn 46B Suppleant Ja 

 

Se mødereferater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt regnskaber, vedtægter mv. på 

www.amalieparken.dk  

 


