Generalforsamling 2020

Tilmelding skal ske til bestyrelsen@klintevej-kolding.dk
Eller til kasseren i nr. 43 Senest den 7 marts.

Grundejerforeningen Klintevej

Grundejerforeningen

Onsdag den 11 marts 2020 kl. 19:00, Marinaen - Kolding
Dagsorden:

Klintevej

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Regnskab

Et rart sted at bo

4: Indkomne forslag
•

Vedtægtsændring af § 3 stk. 1 til: ”Foreningens formål
er at varetage grundejernes fælles interesser.”

•

Skal der oprettes en separat ”vejfond” til vedligehold
af de veje der ikke er omfattet kommunalt
vedligehold.

5: Fastsættelse af kontigent
6: Valg til bestyrelsen
På valg:

!

Claus Jørgensen (modtager genvalg)

Esben Krogh-Jensen (ønsker ikke genvalg)
Kurt Rasmussen (suppleant, modtager genvalg)
Rasmus Rose Christensen (suppleant, ønsker ikke
genvalg)
7: Valg af revisor
8: Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest den 6 Marts 2019. Tilmeldning: Af hensyn til
beværtning vil vi gerne have tilmelding senest den 7
marts 2019

Bestyrelsen kan altid kontaktes på
mail;
bestyrelsen@klintevej-kolding.dk
Hold øje med hjemmesiden
www.klintevej-kolding.dk
&
Facebook: Klintevej-kolding

Aktivitetskalender
Fastelavn:

Lørdag den 22 februar. Kl. 11:00

FASTELAVN 2019

ved legepladsen
Tilmelding til bestyrelsen@klintevej-kolding.dk

Generalforsamling: 11. marts kl. 19:00 På ”Marinaen”
Renholdelsesdag:
Sct. Hans:

Søndag den 26. april Kl. 11:00 ved
legepladsen

Ved legepladsen

23 Juni ved

bålpladsen.

Container:

Lørdag den 22.
Februar. Kl. 11:00

18-23 Juni & 1-6 okt.

For mere information om de enkelte
arrangementer hold øje med facebook,
hjemmesiden samt standeren ved første lomme
på højre hånd
www.Klintevej-kolding.dk / Facebook: klintevej-kolding

Kontigent 2020
Kontigentet for 2020 blev under
generalforsamlingen 2019 fastsat til

350,- KR
Beløbet bedes indbetalt på konto:
Arbejdernes Landsbank
Kontonr: 5346 0243021
Eller betales kontant til kasseren i nr 43

Senest 1 april 2020!

Grundejerforeningen vil gerne invitere til
fastelavnsfest for alle, store som små.
Der vil være tøndeslagning, fastelavnsboller,
slik, juice, kaffe & te til alle.
Desunden er der præmier til bedste
udklædning i hver aldersgruppe – også hos
de voksne!!!
Tilmelding senest den 18. feb. 2019
på mail bestyrelsen@klintevej-kolding.dk
eller hos kasseren i nr. 43
Tilmelding skal indeholde
Antal børn + alder & Antal voksne.
Vi glæder os til at se jer alle til lidt hyggeligt
samvær.
Bestyrelsen

