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Grundejerforeningen Elleparken   
 
           

       Lystrup d. 1. februar 2021 

 

 

 

Udskydelse af ordinær Generalforsamling indkaldt til den 24 februar 2021  

 
Siden udsendt varsling af ordinær Generalforsamling til afholdelse den 24. februar 2021, er 

forsamlingsrestriktioner m.v. forlænget og bestyrelsen er med baggrund heri tvunget til at aflyse 

Generalforsamlingen indtil videre. 

  

Det er naturligvis bestyrelsens hensigt at gennemføre Generalforsamlingen med den planlagte dagsorden 

så snart forholdene giver mulighed herfor. (Side 2)  

 

Indtil da vil bestyrelsen i realiteten fortsætte driften af foreningen som et `forretningsudvalg`.  

 

De normale regler for varsling af ny Generalforsamling vil blive fulgt j.fr. Grundejerforeningens 

vedtægter.  

 

Bestyrelsen modtager gerne bemærkninger til den udsendte indkaldelse vedr. forslag / regnskab / 

beretning m.v. på mail i den mellemliggende periode indtil generalforsamling afholdelse.  
 

formand@elleparken.com      Per-Ole Overgaard (112) 

kasserer@elleparken.com      Niels B Clausen (42) 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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Grundejerforeningen Elleparken   
  
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Torsdag den 24. februar 2021 
kl. 19.30 i Beboerhuset - cafeen 
Elsted-Lystrup Beboerhus • Elsted Skolevej 4 • 8520 Lystrup                                Lystrup d. 1. februar 2021 
 

Af hensyn til traktement gerne tilmelding til kasserer@elleparken.com  

       
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab.  

4. Fastsættelse af kontingentet.   

5. Indkomne forslag.  

Bestyrelsen:  Vedtægtsændringer §11, §12§14 og §15 (bilag 1.) 

Beboere: Forslag nr. 1 vedr. ny drænføring i skel mod Præstegården mark.  

Forslag nr.2 Om kobling dræn / Begge (Bilag2) 

6. Valg - af bestyrelse og revisorer. 

Bestyrelse:  

Per-Ole Overgaard nr. 112 for 1 år - ikke på valg 

Rune Nielsen nr. 91 for 1 år –ikke på valg   

Niels B Clausen nr. 42 for 2 år - på valg 

Morten Kirstein nr. 1 for 2 år - på valg 

Michael Poulsen nr. 9 for 2 år - på valg 

Bestyrelsessuppleanter  

Lars Elgaard nr. 118 for 1 år- ikke på valg 

Revisorer  

Leo Nielsen nr. 71 for 1 år -kan ikke genvælges 

Erling Rasmussen nr. 130 for 1 år - ikke på valg 

Revisorsuppleanter  

Sune Vestergaard nr. 144 for 2 år på valg 

Connie Kjærgaard nr. 39 for 1 år ikke på valg 

7. Eventuelt. 

Der vil ved starten af generalforsamlingen blive serveret kaffe , wienerbrød, øl og vand. 
 
Vel mødt!            
Bestyrelsen 

 

Samtidig vil vi gerne opfordre alle beboere i Elleparken der endnu ikke har sendt deres e-mail adresse til 
kasserer Niels B. Clausen kasserer@elleparken.com      om at gøre dette, da vi arbejder på at der for 
fremtiden vil blive sendt nyhedsbreve, indkaldelser, referater mm. ud via e-mail.  
For at undgå misforståelser vil vi gerne bede jer skrive jeres adresse i e-mailen 
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