
Rundsendt til medlemmerne 2-10 april 2020: 

 

MEDDELELSE OM UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLING 2020 

Grundejerforeningen Bakkefrydgård Sommerlag, Tisvilde  

 

Efter § 6 i vedtægterne for Bakkefrydgård Sommerlag afholdes der ordinær generalforsamling én 

gang årligt i maj måned. Generalforsamlingen skal efter vedtægterne indkaldes med 14 dages 

skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. 

Bestyrelsen havde planlagt, at generalforsamlingen i år skulle afholdes d. 3. maj.  

På grund af de stramninger i retten til at forsamles i større grupper, som regeringen foreløbig har 

meldt ud, og som på nuværende tidspunkt varer til 14. april 2020, forventer bestyrelsen ikke, at det 

vil være muligt at indkalde til og gennemføre den ordinære generalforsamling til det planlagte 

tidspunkt. 

Med den nuværende udbredelse af coronosmitten i Danmark må man bøje sig for, at det i 2020 

måske ikke vil være muligt at indkalde til og afholde den ordinære generalforsamling i 

overensstemmelse med vedtægternes § 6. 

Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at udskyde afholdelsen af den ordinære generalforsamling på 

ubestemt tid. Bestyrelsen vil naturligvis bestræbe sig på at sikre, at afholdelse kan ske på det tidligst 

mulige tidspunkt, hvor myndighederne igen skønner det sundhedsmæssigt forsvarligt, at større 

grupper af personer kan mødes, og hvor vedtægterne giver mulighed for rettidig indkaldelse. 

Indtil bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, vil vi bestræbe os på at lægge 

oplysninger på hjemmesiden om situationen. I henvises derfor til at følge med på hjemmesiden: 

www.landligger.dk/bakkefrydgaard 

Vi beklager, at det er nødvendigt at udskyde på ubestemt tid, men sundheden har naturligvis 

førsteprioritet. Vi skulle jo gerne alle komme gennem de kommende måneders coronasmitte i god 

behold. 

Betaling af kontingent 

Kontingent 500,00 kr. bedes venligst betalt senest den 30. april 2020. Konto: regnr. 1551 ktnr. 

9122486.  

Ved girobetaling via netbank, vælg ’betal indbetalingskort’ og vælg korttype ’01’ I blankt felt 

indtastes kontonr. 9122486. Husk venligst at skrive sommerhusadresse i meddelelser til 

beløbsmodtager. Girokort medfølger desværre ikke længere, da de er blevet antikvariske.  

Bortskaffelse af grenaffald 

http://www.landligger.dk/bakkefrydgaard


Har du en mindre mængde grenaffald, vil grundejerforeningen i lighed med tidligere år sørge for 

afhentning af det.  

Afhentningen vil ske tirsdag den 14. april 2020 (tirsdag efter påske)  

Læg kun én bunke og bunken skal bekvemt kunne nås med lastbilens grab, dvs. ikke under træer 

f.eks. Flere bunker på samme grunds rabat er ikke med i ordningen.  

Skær grenene, så de fylder mindst muligt. (Vi betaler efter rumfang, men dog også efter vægt). 

Rødder, stammer og lignende må desværre ikke lægges ud. Vognmanden tager dem ikke med og 

han beregner ekstra for at sortere dem fra.  

Har du mere end en mindre mængde, ja så må vi bede dig om at kontakte en vognmand eller tage 

traileren til genbrugsstationen, hvis det kan lade sig gøre. Vores vognmand er Maglebjerggård 

v/Torben Christensen, Maglebjergvej 12, Ørby, 3200 Helsinge – tlf. 2440 0035  

 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen for Bakkefrydgård Sommerlag  

 
 


