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Desværre ikke en indkaldelse til ordinær 

generalforsamling - Endnu… 
 

 
Dette kunne have været en indkaldelse til den årlige generalforsamling, men som alle nok ved, så 
er vi stadig midt i en pandemi, og da det tilladte forsamlingsantal stiger og falder, som vinden 
blæser, så er det LIDT svært at planlægge en generalforsamling, hvor der teknisk set skal være 
plads til 209 mennesker…  
 
Greve kommune og vores advokat siger begge, at uanset hvad der står i vores vedtægter, så er 
det lige p.t. ikke muligt at gennemføre en generalforsamling under lovlige forhold, så nu gælder 
”force major” – det vil sige at, alting fortsætter som i 2020, indtil det vil være muligt at afholde en 
generalforsamling. Så den er ikke aflyst, men udsat til sommeren eller efteråret.  
 
Vi vil på forkant, få agendaen (som den ser ud lige p.t.) op på hjemmesiden – så man løbende vil 
kunne følge med i tilgangen af nye forslag til projekter, og hvis man allerede nu sidder med et 
forslag der skal stemmes om, så send det endelig afsted til info@rosenlyparken.dk. 
Som i vil kunne se på den kommende agenda, så mangler vi 2 friske folk til at overtage jobbet efter 
Kenneth og Ramazan, så hvis det er noget du har lyst til, eller hvis du bare gerne vil vide mere om 
hvad det indebærer, så er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.  
 
Når det er muligt at fastsætte en dato, omdeler vi selvfølgelig en indkaldelse som vi plejer. 
Hvis du ikke allerede har set det, så har vi på hjemmesiden indsat nogle datoer vi arbejder efter, 
alt efter hvordan og hvornår forsamlingsreglerne ændres og muliggør en generalforsamling.  
 
Egentlig er det lidt heldigt at vi er nødt til at udsætte den, for som mange nok ved, så udløber 
vores bindingsperiode med Fibia i august 2021, så vi skulle have haft talt om hvad vi så gør. 
Men vi har ikke mulighed for at få seriøse tilbud/afklaringer, fra andre leverandører før Fibia frigiver 
fiberen til andre leverandører, og det sker først i april/maj måned. Vi skal selv aktivt opsige 
kontrakten, så hvis vi intet gør (force major), så fortsætter aftalen som hidtil. 
 
I starten af januar blev årsregnskabet gennemgået, og som nogen nok har set, så ligger det 
allerede på hjemmesiden. I samråd med revisorerne, blev det besluttet at vi ikke ændrer på 
kontingentet, før det lykkes at afholde en generalforsamling.  
Ud over agenda & årsrapport, så ser vi også på at få lagt et midlertidigt budget, samt formandens 
beretning op på siden.  
 
Tilmeld jer gerne vores nyhedsbrev, så er I altid opdateret om nye tiltag fra bestyrelsen. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
_____________________________ 
Formand Ralph Chreskjær 


