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 Til Grundejerforeningens medlemmer. 

 

 

 

Risskov, den 20. oktober 2016.  

OBA 

 

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016.  

 

 

I henhold til vedtægterne fremsendes hermed indkaldelse samt dagsorden til den ordinære 

generalforsamling, som afholdes: 

 

 

Torsdag d. 03. november 2016, kl. 19.30 

i Sognegården ved 

Ellevang kirke, Jellebakken 42 

 

 

Foruden dagsorden vedlægges Årsregnskab/Revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning samt 

forslag til driftsbudget for 2016/2017. 

 

Såfremt der er sket eller sker ændringer med hensyn til foreningens kontaktperson, adresse og mail 

adr., bedes dette venligst meddelt til grundejerforeningen snarest jf. vedtægternes § 7, stk. 4. 

 

Ligeledes iht. foreningens vedtægter § 7, stk. 4 skal meddelelse om deltagelse til 

generalforsamlingen samt oplysninger om navn og adresse og evt. telefonnummer på repræsentanter 

og tillagte stemmer for de enkelte repræsentanter være meddelt grundejerforeningen, enten på 

nedenstående adresse eller på mail senest:  

 

 

Torsdag d. 27. oktober 2016. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 

P.b.v. 

Oluf Bak Andersen 
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GENERALFORSAMLING 

 

 

Torsdag den 03. november 2016, kl. 19.30 

i Sognegården, Ellevang kirke 

 

DAGSORDEN: 

 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for 

perioden 01.09.2015 – 31.08.2016.  

 

4. Indkomne forslag: 

Tornebakken 2-12 og 70-98 forslår malet markering på 

Krogagre, Flintebakken og Tornebakken, hvor disse krydses af stien. 

Forslagets fulde ordlyd vedlægges.  

   

5. Fremlæggelse af budget for 2016/17 og fastsættelse af 

kontingent for 2017.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 på valg er: 

- Bente Højfeldt (modtager genvalg) 

- Lars B. Andersen (modtager genvalg) 

- Oluf Bak Andersen (modtager genvalg) 

 

7. Valg af suppleanter. 

-     Gert S. Brodal (modtager genvalg) 

-     Kurt Winther (modtager genvalg) 

 

8. Valg af revisor.   

-   EY Aarhus, forslås af bestyrelsen. 

  

 

  9.   Eventuelt. 
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Ejerforeningen Tornebakken 2-12 & 70-98 8240 Risskov 
 

Grundejerforeningen Stenagervej 

8240 Risskov                                                       Risskov 29 september 2016  

 

Vedr.: Forslag til generalforsamlingen den 3. november 2016  

Efter afholdt Generalforsamling den 27. september 2016. Blev der 

fremsat et stort ønske fra beboerne, at der på stamvejene, Kroager-

Flintebakken-Tornebakken, hvor det krydsende stisystem, bliver der en 

markering på de pågældende stamveje, med blå eller andet afmærkning  

For at beskytte de mange børn, gående, cyklister, på vej til skole, 

institutionerne, indkøbscenter samt buslinje nr. 13    

 

På bestyrelsen vegne 

Kurt Vinther 


