Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling
23. februar 2011 i Kaningården kl. 20
Foreløbig dagsorden

Valg af dirigent
Valg af referent

Bestyrelsen indstiller Inge Berete

Forløb

På ekstraordinær generalforsamling d. 24. oktober blev det
besluttet at afsætte et beløb til at opretning af de kollektive
anlæg. Det blev herudover besluttet, at der skulle indhentes
mere end et tilbud på udførelse af dette arbejde. For at få
udarbejdet udbudsmateriale inden for overskuelig fremtid
opfordrede bestyrelsen i november til, at interesserede
medlemmer meldte sig til denne opgave inden 5. december, så
der kunne foreligge et udbudsmateriale inden udgangen af
december. Der var desværre ingen, der meldte sig. Bestyrelsen
vurdere, at det kunne skyldes den relativt korte tidsfrist og at
tiden var knap før jul. Bestyrelsen besluttede derfor til endnu en
gang at opfordre interesserede at melde sig til opgaven inden d.
27. januar, således, at udbudsmaterialet kan være færdigt i
slutningen af februar. Heller ikke denne gang har bestyrelsen
modtaget tilmeldinger fra medlemmerne om, at deltage i dette
arbejde.
Bestyrelsen har ikke kapacitet til at udforme udbudsmateriale og
vil derfor bede om mandat til at kunne dispensere fra dele af den
beslutning, der blev truffet på den ekstraordinære
generalforsamling, der blev afholdt d. 24. oktober 2011 og
indkalder derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling.
Beslutningstema:

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen giver Bestyrelsen
mandat til at kunne dispensere fra følgende beslutning, der
blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling fra d.
24.10.2011:
”Der indhentes yderligere tilbud på de opretnings- og
reparationsopgaver, der skal udføres på fællesarealer og i
nærområder”,

Eventuelt:
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ny Bringe Grundejerforening
v/ Heidi Storck, fmd.

Fastelavn
Der afholdes fastelavn d. 19. februar. Kl. 11 på
Bringebakken.
Der vil blive brug for hjælp til det praktiske med
tøndeophængning m.m. Interesserede medlemmer
opfordres til at melde sig til at give en hånd med
på formand@nybringe.dk eller tlf. 25337448
Pris for deltagelse 15 kr. både for børn og
voksne. Beløb med oplysning om antal børn og
voksne lægges i postkassen, Bringetoften 18
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