
Grundejerforeningen Klint Bakker 

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 2. oktober 2021 kl:10:00 på 

”Det vilde køkken” 

 

Vi har ingen erfaringer med, hvor mange medlemmer der ønsker at være med i generalforsamlingen når 
den afholdes i oktober. For at reducere ressourcespild vil der blive bestilt lokale og forfriskninger i forhold 
til det antal der er tilmeldt generalforsamlingen. 
  
Du bedes derfor venligst tilmelde dig og eventuel ledsager på post@klintbakker.dk senest onsdag den 28. 
september. Tilmelding er naturligvis ikke en forudsætning for at deltage. 
 
Det vil også være muligt at stemme via vedhæftede fuldmagt hvis den er registreret ved indgangen til 
generalforsamlingen. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen er: 

A. Valg af dirigent. 
B. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til godkendelse.  
C. Regnskab til godkendelse. 
D. Fremlæggelse af budget for årene 2021 og 2022 samt godkendelse af kontingent for 2021 og 2022 

(forudsætter godkendelse af ændringsforslag E3). Bestyrelsen ønsker desuden at drøfte en eventuel 
kontingentforhøjelse.  

E. Behandling af indkomne forslag. 
1. Forslag til revideret struktur for bestyrelsen, herunder nedlukning af stående udvalg og 

udvidelse af bestyrelsen. 
2. Forslag til reviderede ordensregler. 
3. Forslag til fremrykket forfaldsdato for kontingent. 
4. Forslag til efterlevelse af fredningen, fra Naturplejeudvalget 

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer (medlemmer af stående udvalg, afhænger af resultat af punkt E3) 
og revisor. 

1. Formand (Poul Tonny Kjær, villig til genvalg, valgperiode 1 år). 
2. bestyrelsesmedlem (Mikkel Schnack, villig til genvalg, valgperiode 1 år). 
3. Kasserer (Bjarne Stabell, villig til genvalg, valgperiode 2 år) 
4. Bestyrelsesmedlem (Michael Madsen, villig til genvalg, valgperiode 2 år) 
5. Nyt bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen opfordrer til at antallet i bestyrelsen bliver 5, sådan 

som også tidligere har været tilfældet og som konsekvens af at udvalg foreslås lagt ind i 
bestyrelsen. Bestyrelsen håber hermed på at nogen vil melde sig. 

6. Revisor (Bjarne Andersson, villig til genvalg, valgperiode 1 år). 
 

G. Eventuelt (forslag herunder kan ikke sættes til afstemning) 
 

 
 

Forslag, der ønskes behandlet, skal have været bestyrelsen i hænde senest 31. august 2021. 
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