Til haveejere
i HF Carl Nielsens Minde
København, den 11. september 2019
Ref.nr. 0312/Generalforsamling/hl
e-mail: hl@wadm.dk

HF Carl Nielsens Minde
På vegne af HF Carl Nielsens Minde indkaldes hermed i h.t. vedtægternes § 7.3 til ekstraordinær
generalforsamling, hvilket afholdes:
torsdag den 3. oktober 2019 kl. 18.00
på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj
Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Valg af formand til bestyrelsen
o Da nuværende formand Kirsten Linding Ormstrup trækker sig pga. private arbejdsmæssige forhold – se vedlagte brev fra Kirsten.
5. Valg af 1 evt. 2 bestyrelsesmedlemmer (hvis nuværende bestyrelsesmedlem vælges som ny
formand)
o Da Daniel Gjerdrum stiller op som formand, med bestyrelsens opbakning
o Da Simon Korff trækker sig fra bestyrelsen
6. Valg af 1 suppleant
o Da suppleant Bonnie Hall i september er indtrådt som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem
i stedet for Bibbi Dimitrov, der har trukket sig.
Det ene bestyrelsesmedlem vælges for perioden frem til ordinær generalforsamling 2021. De øvrige
valg til bestyrelsen gælder for perioden indtil ordinær generalforsamling 2020.
Bilag vedlagt indkaldelsen:
 Fuldmagt
 Brev fra afgående formand
Medlemmer i restance til foreningen har ingen stemmeret. Hvert havelod har kun én stemme, der
kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvilken medbringes i original ved fremmøde på generalforsamlingen. Der må maksimalt medtages én fuldmagt pr. haveejer. Fuldmagt afleveres ved indtjekning
til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
WA ApS
Henriette Hammer Lyngby

Bilag - Brev fra afgående bestyrelsesformand

Kære medkolonister
Det er med yderst trist hjerte, at jeg ser mig nødsaget til at trække mig som bestyrelsesformand i
utide, og derved sende os igennem en ekstraordinær generalforsamling her sidst på sæsonen.
Grunden til min absolut svære beslutning er, at der har været en del omlægninger hen over sommeren på min arbejdsplads, med den konsekvens, at jeg bliver nødt til at efteruddanne mig på et helt nyt
område.
Det kræver en del ekstra ressourcer af mig, både tids- og energimæssigt.
Så i stedet for at forsøge at "halte mig igennem" foreningsarbejdet, vil vi alle være bedre tjent med at
vælge en ny formand, som kan være mere til stede, end jeg ville kunne det næste års tid.
Jeg håber på jeres forståelse for min beslutning, og at I vil møde talstærkt op den 3. oktober, så vi
sammen kan vælge en ny formand til at stå i spidsen for vores fællesskab.
Med ydmyg hilsen
Kirsten Ormstrup

HF Carl Nielsens Minde
Fuldmagt 2019
(afleveres ved indtjekning til generalforsamlingen)

Undertegnede havejer: ______________________________

Have nr.: _______________

Blokbogstaver

giver hermed haveejer: ______________________________

Have nr.: _______________

Blokbogstaver

fuldmagt til på mine vegne at afgive stemme på foreningens ekstraordinære generalforsamling,
hvilken afholdes den 3. oktober 2019 kl. 18.00

Dato:

___________________________________________
Original underskrift af fuldmagtsgiver

Jf. vedtægtens § 7.7:
Medlemmer i restance til foreningen har ingen stemmeret.
Hver have har kun én stemme, der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvilken medbringes i
original ved fremmøde på generalforsamlingen. Der må maksimalt medtages én fuldmagt pr.
haveejer.

