3. ekstraordinære generalforsamling i GF Øresund Vejlav søndag d 8. januar i baghuset
Kongedybs alle 16.
På denne general forsamling vil totalentrepriseaftalen (bilag 1) blive gennemgået, og
eventuelle spørgsmål til denne kan blive besvaret.
I forbindelse med den seneste ekstraordinære generalforsamling blev der efterlyst en
fordeling af driften og vedligehold af vejene. Bestyrelsen har besluttet at dette skal vedtages
ved en afstemning, og tilføjes referatet, som dokumentation af driften. (punkt 2 på dagsorden)
Vi har fra MT Højgaard modtaget et driftbudget (se totalentrepriseaftale underbilag 4).
Priserne til drift er oplyst af MT Højgaard og er ca priser. I bestyrelsen mener vi at det er
vigtigt med vanding, hvorimod beskæring af træerne ikke har høj prioritering de første år.
Ifølge vedtægterne er et simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling lovligt
gældende. Hvis I skulle være forhindret i at møde op til generalforsamlingen, kan I stemme
ved fuldmagt,. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d 7 januar.

Indkaldelse til 3. ekstraordinære generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug.
Søndag den 8 januar 2017 kl. 14.00 i baghuset, Kongedybs alle 16

Ekstraordinær generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af Totalentrepriseaftale (se bilag 1 med under bilag: 1, 2, 3, 4 og 5)
3. Forslag til fordeling af drift (se bilag 2)
Vedtagelse af fordeling af driften.
4. Evt.

Link til bilag:

•

Bilag 1: Totalentrepriseaftale: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Totalentrepriseaftale.pdf
- Bilag til totalentrepriseaftale:
o Bilag 1 - Konsulentaftalen: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Bilag_1_-_Konsulentaftale.pdf
o Bilag 2, Del 1 - Tegninger: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Bilag_2._Del_1_tegninger.pdf
o Bilag 2, Del 2 - Mængder: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Bilag_2._Del_2_mængder.pdf
o Bilag 3 - Pris og tidscirkulære: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Bilag_3__Pris_og_tidscirkulære.pdf
o Bilag 4 - Notat fra kontraktforhandling: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Bilag_4__Notat_fra_kontraktforhandling.pdf
o Bilag 5 - ABT 93: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Bilag_5_-_ABT_93.pdf

•

Bilag 2: Drift af grøn legevej: http://www.gforesund.dk/doc/pdf/Drift_af_grøn_legevej.pdf

Tilmelding til 3. ekstraordinære generalforsamling
søndag d. 8 januar 2017

Af hensyn til pladsen vil vi gerne vide hvor mange der deltager.

UDFYLD med NAVN, ADRESSE, ANTAL

Jeg/vi deltager

Antal

_______

Navn…………………………………………………………………………………………………..
Vej………………………………………………………………………………………………………
Antal……………………………………………………………………………………………………

Sendes elektronisk til webmaster, eller lægges i postkassen Kongedybs alle nr 16
Onsdag d 4 januar.

