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INDKAKDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GRØNDAL GRUNDEJERFORENING AF 1981 

Grundet Covid 19, der stadig præger vores tilværelse, bliver det hele lidt anderledes i år. 
Skærtorsdag d.1 april 2021 kl 9,30 holder vi en godkendelsesgeneralforsamling for den 
generalforsamling, der skulle have været holdt skærtorsdag i 2020. Såvel regnskab, 
budget for 2021, og beretning har ligget tilgængelig, på hjemmesiden fra sidste 
forår.      www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk.  

Beretning & regnskab findes på foreningens hjemmeside. (Faneblad:  Nyt fra bestyrelsen 
og underkapitel:  Årsregnskab.) 

Valg og alt øvrigt overflyttes til generalforsamlingen for 2021. 

Generalforsamling for 2021 afholdes også skærtorsdag men først kl 10,15. Og den 
afholdes ifølge vedtægterne. 

Da der ikke blev afholdt generalforsamling sidste år er alle medlemmer af bestyrelsen på 
valg. Efterfølgende trækker de, i bestyrelsen, lod om hvem der skal vælges for et år og 

hvem der skal for to år. 

Generalforsamlingerne afholdes på terrassen uden for DUI´s bygning Sønden Bavnen 7 
Fanø. D 1-4-2021 

Politimyndigheden på Fanø meddeler, at det er ok at samles, dog max. 25 personer, 
men at det skal være udendørs og uden tag. Samt at alle forlader stedet umiddelbart 
efter generalforsamlingen er afsluttet. Det vil ikke være muligt at benytte DUIs toiletter, 
da bygningen er aflåst. 

Det vil være således, at der skal tilmelding til generalforsamlingerne og at tilmeldingen 
foregår efter princippet først til mølle. Dog vil der blive taget hensyn til de, der ønsker at 
opstille til bestyrelsen. Disse vil blive favoriseret. Tilmelding bedes fremsendt i god tid og 
inden d.25 marts 2021 til: Karen Sinning naestformand@grøndalgrundejerforening-

af1981.dk  tlf.nr. 21244899 

Man bedes tilmelde sig, hvor vidt man ønsker at deltage i første eller anden 
generalforsamling eller man ønsker at deltage i begge generalforsamlinger.  Det 
pointeres, at der pga. forsamlingsforbuddet max. kan deltage 1 person pr. 
medlemsnummer.  Ligeledes skal alle Covid - forholdsregler tages/overholdes, mundbind 
mm. Ligesom at man selv medbringer blyant/papir og hvad man ellers synes man har 
brug for til generalforsamlingerne. Evt. drikkevarer bedes hver især selv medbringe. Og 
der må ikke medbringes mad. Vi håber at alle vil være villige til at overholde alle disse 
forholdsregler så vi kan få afholdt generalforsamlingerne efter forskrifterne og i god 
orden. 

Ved fremmøde til generalforsamlingerne skal der medbringes en seddel med navn og 
adresse i Grøndal. 

Fejring af foreningens 40 års jubilæum må ske på et senere tidspunkt. 

Bestyrelsen gør opmærksom på at det er foreningens hjemmeside er den officielle 
informationsplatform for foreningen. 

www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk.  

Den fungerende bestyrelse 
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