
Indkaldelse til generalforsamling
i Grundejerforeningen Skovbakken.

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i :
Grundejerforeningen Skovbakken, Nibe.

Generalforsamlingen afholdes:

TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2020 KL. 19.00

Hos ”Julins Cafe Bedste”, Torvet 1.b i Nibe.

Grundejerforeningen er vært ved en let anretning samt Kaffe & The, øl & vand.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for 2019.
4. Rettidige indkomne forslag.

(4.1.:Forslag om at Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen af asfalt på 
midtersti + stik-stier - dvs de private fællesstier, samt græs-stier. Dvs. Store 
fremtidige fællesudgifter til asfalt rep. m.m.)

5. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter. 

På valg er Anders Søndergaard & Dorte K. Winther & Morten Fisker.
      og som suppleanter Michael Holstebro og Stig Behrensdorff
7. Valg af revisorer og suppleant.
     På valg er Tom Solvang og Claus Holm og som suppleant Bjarne Svendsen

8. Eventuelt. (Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning).

Efter generalforsamlingen er der LODTRÆKNING om 1 x 2 stk. partout billetter til 
Nibe festival 2020. For at deltage i lodtrækningen skal man være fysisk til stede. 
Max.1 lod pr. husstand.

Af hensyn til den lette anretning er det nødvendigt at man tilmelder sig til 
generalforsamlingen, ved at sende en kort e-mail til kontakt@skovbakken.net, med 
en melding om - hvor mange man møder op fra husstanden. Det kan også ske 
pr. brev til postkassen på Skovbakken 103. Helst inden den 22/2-20.

På bestyrelsens vegne

Kim Steen
Formand

HOLD DIG ORIENTERET PÅ …. www.skovbakken.net
Og del info med Facebook gruppen: Skovbakken Nibe 

HAR DU FÅET TILMELDT KONTINGENTET TIL PBS?
Hvis ikke...- Hjælp os, Gør det nu ! 

Kreditor PBS nr 6055389.   Deb. Gruppe nr. : 0001 
Kunde nr.: 0000 0000 0000 037 (De 3 sidste cifre er husnr. Her: fx nr. 37)
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