Sys og Chris Olsen <sysogchris@gmail.com>

NY INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 8. OKTOBER 2020
- KL. 19:00.
Pia Odgaard <knujen@me.com>
Til: Pia Odgaard <knujen@me.com>

9. september 2020 kl. 16.54

Til alle ejere/beboere i Æblevænget.
Så er det endelig lykkes bestyrelsen, at få fastsat en ny dato for årets generalforsamling, som finder sted den 8.
oktober 2020.
Da bestyrelsen sendte besked om aflysning af den planlagte generalforsamling i marts måned (pga. coronakrisen),
bad vi alle om, at gemme det fremsendte materiale til senere brug.

Vi har dog alligevel valgt at fremsende alle dokumenter, idet der er tilkommet nye bilag, og sket ændringer/rettelser i
bl.a. dagsordenens punkter m.v.
Det er så op til dig selv, om du kun vil udskrive de nye og ændrede dokumenter, eller udskrive et helt nyt sæt af
samtlige bilag der er vedhæftet denne mail.
Det fremgår af denne opstilling, hvilke bilag der er nye/ændrede:

ÆNDRINGERNE IFT. TIDLIGERE ER FØLGENDE:
Nye dokumenter:

Ændrede dokumenter:

1., 9. og 10.

2. (datoer rettet på tilmeldingsblanket)
3. (der er tilføjet punkterne 6 c og 6d, og ændret i teksten til pkt. 8.
7. (dato er ændret)
8. (dato er ændret)

På gensyn den 8. oktober 2020.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Pia Odgaard
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