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Forslag og indkaldelse til Generalforsamlingen 2023 i 
Grundejerforeningen Duemosen 

 
 
 

 Jægerspris d. 7 Januar 2023. 

 

 

Kære Grundejere på Snogedam og Snogekær, 

 

I anledning af den årlige ordinære generalforsamling i Grundejerforening Duemosen, skal der 

hermed på bestyrelsens vegne gøres opmærksom på, at forslag fra foreningens medlemmer, 

herunder vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2023. Vi vil desuden gøre opmærksom på, at stiller 

man et forslag, så skal nedenstående nærlæses:  

 

§ 6.03. 

”a) Ved almindelige forslag skal et sandsynligt budget vedlægges, såfremt forslaget 

medfører foreningen udgifter. 

b) Ved forslag til vedtægtsændringer, skal forslagsstilleren have undersøgt, om 

pågældende forslag juridisk er inden for rammerne af almen gældende retspraksis 

og i overensstemmelse med foreningens vedtægter i øvrigt. (Juridisk bistand kan 

indhentes ved Parcelhusejernes Landsforening: www.parcelhus.dk – tlf. 70 20 19 

77).” 

  

Disse forslag bedes fremsendt til formand Tom Desvig-Nielsen på mailadressen: formand@gf-

duemosen.dk 

De indkommende forslag vil samtidig med indkaldelsens udsendelse, blive lagt ud på vores 

hjemmeside: https://www.gf-duemosen.dk 

 

Indkaldelse til generalforsamling i 
Grundejerforeningen Duemosen. 

Onsdag d.19 april 2023 kl.19:00 

 

Hermed indkaldes alle grundejere på Snogekær og Snogedam til generalforsamling i 

Grundejerforeningen Duemosen. Generalforsamlingen afholdes i: 

 Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris. 

Der vil blive serveret lidt køligt til ganen 

 
Dagsorden for generalforsamlingen: 

 
1. Velkomst af formand Tom Desvig-Nielsen.  
2. Valg af dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning for året 2022      v/ Formand Tom Desvig-Nielsen 
4. Præsentation af regnskab for året 2022   v/ Kasserer Mikael Thusgaard Johansson 

5. Indkomne forslag: Eventuelle forslag kommer ud på grundejerforeningens hjemmeside via hyperlink 
på næste side 

6. Præsentation af Budget og vedtagelse af medlemsbidrag for 2023 
    v/kasserer Mikael Thusgaard Johansson  
7. Valg af formand.  – Tom Desvig-Nielsen                 - Tom Desvig-Nielsen ønsker gerne genvalg   
8. Valg af kasserer.  – Mikael Thusgaard Johansson    -  Mikael Johansson er ikke på valg i år 

https://www.gf-duemosen.dk/
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9. Valg af øvrig bestyrelse (min. 5 & maks. 7 i alt): 

-  Øvrig Bestyrelse: Susanne Jørgensen, Hans-Jørn Hoppe er begge på 
valg og ønsker begge genvalg 
- Tanja Mikkelsen, Camilla Brændegaard og Michael Bom Frøst er ikke 
på valg i år 

 

- 1 til 2 suppleanter på valg (for 1 år) 

10. Valg af revisor & revisor suppleant.   
11. Evt. Gode ideer, ris & ros m.m. (der kan ikke vedtages noget under dette punkt) 

Regnskab, Budget forslag til afstemning og øvrige relevante dokumenter er jf. foreningens 
vedtægter, tilgængelige via vores hjemmeside under menupunktet ”Generalforsamling” 

 

§ 6.05. 

”Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden. Samtidig med indkaldelse skal den 

fuldstændige ordlyd af ethvert forslag fra medlemmer, der ønskes forelagt generalforsamlingen 

til vedtagelse gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside. Forslagsstillere 

skal være til stede på generalforsamlingen og motivere Deres forslag. I modsat fald kan 

forslaget ikke behandles.” 

 

 

Endelig indkaldelse med dagsorden vil blive lagt op på hjemmesiden https://gf-

duemosen.dk/om-gf-duemosen/generalforsamling/ senest 14 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Duemosen 

 

https://gf-duemosen.dk/om-gf-duemosen/generalforsamling/
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