
                                              Grundejerforeningen Moselund 
                            v/ Formand Peter Heidelbach, H. Schneekloths vej 10 1.tv, 2000 Frederiksberg  

          

        Kære medlemmer 

        Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
 

Søndag den 09. maj 2021 kl. 10:00 – Balkonen i hallen – Arresø Skole – Ølsted. 

        Dagsorden i henhold til vedtægterne (§7): 

         1) Valg af dirigent og referent 
         2) Bestyrelsens beretning 
         3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 
         4) Behandling af indkomne forslag 
         5) Fremlæggelse af budget for 2021 (+2022) 
         6) Fastsættelse af kontingent 
         7) Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
 
         Formand                               Peter Heidelbach                         ikke på valg 

         Kasserer                                Lillian Hilton                                 på valg – modtager genvalg 

         Bestyrelsesmedlem            Lena Bergenholz                          ikke på valg 

         Bestyrelsesmedlem            Edith Bøilerehauge                      på valg – modtager ikke genvalg 

         Bestyrelsesmedlem            Ole Engblom                                 på valg – modtager genvalg 

         Bestyrelsessuppleant         Marianne Brandt                        på valg – modtager ikke genvalg 

         Bestyrelsessuppleant         Carl Sønnichen                             på valg – modtager genvalg 

         Revisor                                  Marianne Fogh Poulsen             på valg – modtager genvalg 

         Revisorsuppleant    Mette Mølgaard                           på valg – modtager genvalg 

         8)Eventuelt 

 

        Vedr. pkt. 4, se venligst vedlagte bilag: 
        Forslag om investering i hjertestarter – stillet af bestyrelsen       
      
  
 
 
        Med venlig hilsen   
   
        Bestyrelsen 



Forslag stillet af bestyrelsen, GF Moselund

Begrundelse for forslag er investering i en First -8 hjertestarter.

Prisen er:

Hjertestarter inkl. moms

Opsætning ca.

Serviceaftale pr. år.

Strøm pr. år ca.

lnvestering i 202L ca.

14.250, - kr.

3.500, - kr.

3.250, - kr.

500, - kr.

21.500. -kr.

Årlig pris fra 2A22 og fremover:

Serviceaftale pr. år

Strøm pr. år ca.

I alt

3.250, - kr.

50O - kr.

3.750, - kr.

St. Havelse d. 30. marts 2021.

P.b.v.

f,(*[r/lo^at
Peter Heidelbach

Formand



                                            Grundejerforeningen Moselund 
 

 

           Strandrensning 2021 

               Søndag den 13. juni kl. 10:00 
 

 

         Mød op på fællesarealet og giv en hånd med!! 

                 Husk at medbringe grensaks, rive m.m. 

              Vi afslutter med grillpølser til alle deltagere. 

 

         Venlig hilsen       

         Bestyrelsen 
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