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Orientering om udskydelse af den ordinære generalforsamling  
 

Taastrup den 17. april 2020 

Kære grundejer! 

Efter planen skulle vi som varslet den 20. marts 2020 have afholdt generalforsamling den 20. april 

2020, men desværre befinder vi os i Danmark fortsat i en undtagelsestilstand på grund af Corona 

krisen.  

Kantinen på Charlotteskolen, hvor vi skulle have afholdt generalforsamlingen, er desuden lukket, og 

selvom vi i princippet kunne mødes ude i det fri på en vendeplads eller en parkeringsplads, gælder 

der fortsat et forsamlingsforbud mod mere end 10 personer. 

Vi har i bestyrelsen derfor vurderet, at afholdelse af generalforsamlingen på nuværende tidspunkt 

som situationen er i Danmark ikke er bydende nødvendig – ikke mindst set i lyset af de mulige 

helbredsmæssige konsekvenser, som en forsamling i værste fald måtte medføre. Vi begrunder 

derfor bestyrelsens ønske om udskydelse af den vedtægtsbestemte frist for afholdelse af 

generalforsamling med force majeure.  

Vi opfordrer til, at du kommer med en skriftlig tilbagemelding på, om det accepteres at udskyde 

afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsens e-mail er: bestyrelse@grundejerne.dk. Hvis vi ikke 

hører fra dig, vil vi antage, at du er indforstået med bestyrelsens ønske om udskydelse af 

generalforsamlingen. Ved eventuelle indsigelser mod udskydelsen, vil vi vurdere, om der er i forhold 

til myndighedernes påbud er en væsentlig grund. 

Den nuværende bestyrelse beder derfor grundejerforeningen om mandat til at fortsætte og fungere 

som et forretningsudvalg indtil, at den ordinære generalforsamling er afholdt. Det vil indebære, at 

bestyrelsen udfører alle de nødvendige opgaver for grundejerforeningen som fx opkrævning af det 

årlige kontingent og drift af fællesarealer. 

Vi er i imidlertid i den særlige situation, at vores mangeårige kasserer, Lars Jørgensen, har solgt sit 

hus og flytter inden juli. Det betyder, at Laila Madsen midlertidigt overtager de opgaver, som Lars 

hidtil har varetaget, og indtil vi får afholdt den ordinære generalforsamling, indtræder suppleanten, 

Kenneth Hedin, ind i bestyrelsen.  

Vi ser frem til at afholde den ordinære generalforsamling den 25. august 2020 kl. 19.00 i kantinen 

på Charlotteskolen, hvor hverdagen forhåbentlig er blevet så normal, som den kan blive.  

Vi håber fortsat, at alle har det godt, og at vi forhåbentlig snart kan vende sikkert tilbage til vores 

normale hverdag.  

På vegne af bestyrelsen 

Formand Bo Hatting 
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