
 
 

G/F Brinken 
Formandens beretning pr 20220206 
 
Året fra 20210123 til 20220206 har heldigvis ikke indebåret store udfordringer. 
 
Der er ejerskifte på Kagsåvej 119 pr 1. marts 2022. 
Nye ejere er Martin Mitkov Metaksov & Alexandra-Mioara Cosma 
 
Vi byder velkommen til. 
 
På trods af ophævelse af corona restriktioner finder bestyrelsen det ikke forsvarligt at afholde 
generalforsamling fysisk, da det indebærer at op til 24 individuelle corona bobler bliver kombineret i 
formandens dagligstue. 
Vi foreslår derfor at afholde generalforsamlingen virtuelt (som postordre). 
Generalforsamlingen er i vedtægterne defineret til at skulle foregå senest med udgangen af uge 10. 
Efter at have afholdt et bestyrelsesmøde under brug af net baseret møde software står det bestyrelsen klart 
at denne metode ikke kan bruges til at afholde generalforsamlingen i den virtuelle verden. 
Vi påkalder os derfor force majeure med henvisning til Corona situationen og udsender relevant materiale på 
skrift og modtager forslag, indsigelser og kandidat indstillinger fysisk i formandens postkasse (KB21) eller på 
e-mail brinken@gribben.dk. 
Generalforsamlingsdato bliver 8. marts 2022, indkomne forslag, indsigelser og kandidat indstillinger skal 
derfor være formanden i hænde senest 22. februar 2022. 
Formuler meget gerne forslag, indsigelser og kandidat indstillinger på en måde så det fremgår tydeligt hvad 
der ønskes at blive stemt om så det kan tilføjes direkte på en stemmeseddel. 
 
Alle indkomne forslag, indsigelser og kandidat indstillinger vil blive tilføjet som punkter på en stemmeseddel 
der vedhæftes den endelige indkaldelse, som ifølge vedtægterne udsendes senest 1 uge før 
generalforsamlingsdato (dvs. senest 1 marts 2022). 
 
Stemmeseddel skal udfyldt være formanden i hænde på generalforsamlingsdato 8 marts 2022 og 
afstemningsresultater vil blive en del af generalforsamlingsreferat der udsendes senest 15. marts 2022. 
 
Foreningens reviderede regnskab findes på bagsiden af denne skrivelse. 
Foreningens finanser er stadig, som det fremgår af regnskabet, i en sådan balance at der heller ikke i år vil 
blive opkrævet kontingent. 
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