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Indkaldelse til Grundejerforeningen ”Finnebyen” i Aarhus 
ordinære generalforsamling 4. marts 2021 kl. 19.30 
 
Generalforsamlingen indkaldes og afholdes ifølge vedtægterne. Da fysisk fremmøde og 
forsamling af foreningens medlemmer ikke forventes at være tilladt af myndighederne i det 
antal, som generalforsamlingen plejer at være, afholdes generalforsamlingen i år virtuelt. 
 
Dagsorden er som beskrevet i vedtægternes §17:  
-Valg af dirigent.  
-Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.   
-Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges.  
-Kontingent fastsættes.  
-Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.  
-Evt. forslag.  
 
Vedrørende valg af medlemmer, så er Anders, Søren og Aron på valg, Aron genopstiller. Jens 
og Mathilde genopstiller som suppleanter. Alle opfordres til at opstille. Kontakt gerne 
formand Aron bestyrelse@finnebyen.dk mhp. en snak om, hvad det indebærer. 
 
Forslag etc., som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må 
senest 8 dage før generalforsamlingen tilstilles formanden, jf § 18.  
 
Bestyrelsen vil anvende det virtuelle mødesystem TEAMS, som så skal afvikles på 
medlemmernes PC’er, Mac’er, iPads m.v.  
På bagsiden findes en kort introduktion til Teams samt en QR kode som kan bruges til at logge 
på. 
Medlemmerne opfordres til at installere og prøve TEAMS af inden generalforsamlingen. Skulle 
installation og anvendelse give problemer kan medlemmer kontakte Peter Nielsen på tlf:       
6144 0710. 
 
Hvis du gerne vil have et direkte link til mødet i stedet for QR-kode, kan du inden 1. marts 
maile til bestyrelse@finnebyen.dk, hvorefter du vil modtage link. 
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Kun betalende medlemmer for 2021 kan deltage i generalforsamlingen.  
OBS: Finnebyensgrundejerforening har fået nyt kontonummer i 2020: 9570 12982887 
Priser: 300kr pr. husstand – 150kr pr. pensionisthusstand. 
 
Normalt plejer Birthe (kasserer) at sidde ved indgangen og tage imod betaling. Det kan jo ikke 
lade sig gøre her. Så når vi starter, tager vi en kort runde, hvor kontingenter checkes. 
 
Venlig hilsen Grundejerforeningen ”Finnebyen” i Aarhus, Bestyrelsen. 
 

 
Introduktion til Teams: 

Scan QR-koden nederst på siden for at åbne link til generalforsamlingen. Alternativt skal link 
(som fås via mail) benyttes og derefter skal følgende gennemføres: 

 
 
Følg guide og tryk ”Åbn Microsoft teams”. 
 
 
 
 

 
Vælg om mødet skal åbnes i windows app, i browser eller 
via Teams app 
 
Foretag evt. valg til højtaler og mikrofon - Tryk deltag nu 
 
Under mødet bedes I holde jeres mikrofon muted.  
Har I behov for at sige noget, skal I benytte funktionen til at 
række hånden op, hvorefter dirigenten vil tage spørgsmål 
efter tur. 

 
 
         
 
 

 

QR-koden som kan bruges til at finde det specifikke møde i 
Teams til Generalforsamlingen: 

 


