
																																																																																																																																																																																																									
	      

   
 Til medlemmer af Grundejerforeningen Poppelen 
 
 

  
Billund, den 10. april 2020 

Generalforsamling  
 
På Grundejerforeningen Poppelens vegne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jævnfør vedtægterne § 
13.  
Da det på grund af regeringens forbud ikke er muligt med afholdelse af en normal fysisk generalforsamling 
grundet COVID-19, vil foreningen transmittere generalforsamlingen inkl. et registrerings- og 
afstemningssystem. Ændrer situationen omkring COVID-19 sig inden Generalforsamllingen ud fra regeringens 
anbefalinger eller regler vedrørende forsamlinger, vil vi orientere yderligere.  
Bestyrelsesformand, næstformand, kasserer og dirigent vil således forestå generalforsamlingen elektronisk fra 
Billund. 
Bestyrelsen opfordrer derfor foreningens medlemmer til, i videst muligt omfang, ikke at møde op på 
generalforsamlingen og i stedet deltage elektronisk. 
 

Søndag den 26. april 2020 kl. 10.00  
Sted: KUN online deltagelse via link til TEAMS (se bilag herunder) – mails sendes også 25 april 2020 

 
 Dagsorden:  
  

1. Valg af dirigent og stemmetællere  
2. Bestyrelsens beretning for år 2019 v/formand John Bünger  
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i 

henholdt til den godkendte årsrapport v/kasserer Karl Skovgaard  
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år herunder fastsættelse af 

medlemsbidrag v/kasserer Karl Skovgaard  
5. Fastlæggelse af engangsvederlag jf. vedtægternes pkt. 4.4 
6. Behandling af indkomne forslag  

a. Forslag til afstemning er, at der skal stemmes om, hvorvidt der skal være betaling for brug 
af internet for lejerne af feriehusene.(bilag 5) 

7. Valg af bestyrelse herunder suppleanter samt godkendelse af bestyrelseshonorar. 
Følgende er på valg:   

a. Formand John Bünger, modtager ikke genvalg 
b. Susanne Hedegaard Presthi, modtager ikke genvalg.  
c. Kasser Karl Skovgaard, modtager genvalg 

Klargør en skriftlig præsentation af dig som kandidat. 
8. Valg af revisor.  
9. Eventuelt.   

 
Herunder finder du vejledning og link til regnskaber, budgetter og andre bilag. 
 
Du kan afgive fuldmagt, se vedledning her, eller download en fuldmagt på hjemmesiden og send til 
fuldmagt@gf-poppelen.dk. (tag evt. et billede hvis du ikke kan scanne ind) 
  

 
Med venlig hilsen  

Grundejerforeningen Poppelens bestyrelse   
 
 

Find alt på vores hjemmeside www.gf-poppelen.dk 
 


