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Indkaldelse til Generalforsamling 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto 

Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 19.00 
i Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Mødelokale 204, 2700 Brønshøj 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Bestyrelsens forslag samt indkomne forslag  
5. Budgetforslag 
6. Valg 
7. Eventuelt 

 
Valg 
Quinto befinder sig nuværende i en situation hvor vi til dette års generalforsamling blandt andet 
mangler tre repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen, derfor opfordrer vi alle grundejere til 
at overveje at stille op og hjælpe denne forening så vi igen kan blive fuldtallige i bestyrelsen. 
 
Jf. vedtægternes § 5 stk. 2 er følgende personer på valg: 
Bestyrelsen vælges for 2 år og er på valg som følger: 
Formand og 2 repræsentanter i de ulige år, kasserer og 3 repræsentanter i de lige år. 
 

• Kasserer:  Erling D. Andersen modtager genvalg, 2 årig periode 

• Bestyrelsesmedlem: Henrik Ravn Aage ønsker ikke genvalg, 2 årig periode 

• Bestyrelsesmedlem: Vakant, 2 årig periode 

• Bestyrelsesmedlem: Vakant, 2 årig periode 
 
Jf. vedtægternes § 5 stk. 3 er følgende personer på valg: 
Der vælges 2 repræsentant-suppleanter og 2 revisorer, der alle er på valg skiftevis. 
 

• Bestyrelsesmedlem suppleant: Vakant, 2 årig periode 

• Bestyrelsesmedlem suppleant: Vakant, 1 årig periode 

• Revisor:  Jesper Adrian er på genvalg, 2 årig periode 
 
Jf. vedtægternes § 5 stk. 4 er følgende personer på valg: 
1 revisorsuppleant vælges for 2 år. 
 

• Revisor suppleant:  Vakant, 2 årig periode 
 
Referat af generalforsamling: 
Vil udelukkende bliver placeret på foreningens hjemmeside og fremsendes ikke, med henblik på at 
spare tid, penge og skåne miljøet med mindre papir. 
 
Forslag: 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres på foreningens 
hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.  
 

På vegne af bestyrelsen 
Johannes Korsholm Andreasen 

Formand 

http://www.quinto.dk/

