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Som tidligere annonceret afholdes generalforsamlingen den 6. april kl.
19:00 2022 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, og der henvises til det
tidligere fremsendte materiale (beretning, regnskab og budget, aktivitetskalender
og fuldmagt).
Der sendes en opdateret indkaldelse jf. dette dokument, da der på
generalforsamlingen udover ny kasserer også skal vælges nye husbestyrere, der
vil stå for tjek af huset efter udlejning.
Endvidere indeholder dette dokument oplysning om ændring til den tidligere
udsendte aktivitetskalender.
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OPDATERET DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING
Der er indkaldt til ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00
Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
Åbning af generalforsamlingen
2.
Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
3.
Bestyrelsens beretning
4.
Årsregnskab 2021
5.
Budget 2022
6.
Forslag til behandling
7.
Valg til bestyrelse mv.
8.
Eventuelt
a. Aktiviteter i 2022
b. Andet
På valg til bestyrelse mv. er:
Kasserer Tine Büchler Poulsen for 2årig periode

Tine modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem afd. I Nikolaj
Nielsen for 2-årig periode

Nikolaj er på valg og modtager
genvalg

Bestyrelsesmedlem afd. III Mads
Palmqvist Jensen for 2-årig periode

Mads er på valg og modtager genvalg

Suppleant afd. II for 2-årig periode

Bodil er på valg og modtager
genvalg.

Vurderingsudvalg, 2 medlemmer for
2-årig periode

Jan Simonsen og Jan Gudbergsen er
på valg. Begge modtager genvalg.

Husbestyrere for en 1-årig periode

Betzy Sørensen og Jette Juul har
valgt at stoppe som husbestyrere. De
vil dog stadig sørge for kage til
husaftnerne.
Der skal derfor vælges en eller flere
husbestyrere.

Bestyrelsen består desuden af:
Formand Ditte Ehrenreich

valgt i 2021 for 2 år

Bestyrelsesmedlem afd. II Inge Andersen

valgt i 2021 for 2 år
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Suppleant afd. I Jesper Bergmann

Valgt i 2021 for 2 år

Suppleant afd. III Karin Arentsen

Valgt i 2021 for 2 år

Øvrige valgte er desuden:
Revisor, Marianne Kragerup

valgt i 2021 for 2 år

Revisorsuppleant, Christine Nederlund

valgt i 2021 for 2 år

Vurderingsudvalg,
Rune Winther og Peter Madsen

valgt i 2021 for 2 år
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ÆNDRINGER TIL AKTIVITETSKALENDEREN
Plantesalg
Det har desværre vist sig, at det ikke er muligt, at afholde blomstersalg i
forbindelse med åbningen. Dette skyldes, at firmaet, som vi hidtil har anvendt
ikke længere ønsker, at køre ud med blomster på åbningsdagen, som er mors
dag, da de har meget travlt der. Vi har ikke kunnet finde andre, der kunne køre ud
med blomster på den dag.
Men der vil stadig blive afholdt blomstersalg – og vi melder ud snarest, når aftalen
herom er helt på plads. I den forbindelse vil aktivitetskalenderen også blive
opdateret.

Storskraldscontainer
Der er i øvrigt bestilt containere til storskrald, som bliver leveret den 8. april 2022.
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