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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. januar 2019 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
Tirsdag d. 29 januar 2019 kl. 19:30 i Greve medborgerhus. 

_____________________________________________ 

Så er det tid igen til den årlige generalforsamling. 

Som altid, håber vi at så mange som muligt, vil møde op så vi i fælleskab kan 

planlægge bestyrelsens opgaver for året. 

Vi sørger for lidt vådt til ganen (kaffe, the, sodavand mm.) og en småkage til de 

brødflove. 

Så tal med din nabo – sørg for at de møder op!  

(Husk det er også muligt at give naboen fuldmagt til at stemme på dine vegne, hvis 

du selv er forhindret i at komme. Fuldmagten ligger på hjemmesiden.) 
___________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent. 

  2. Valg af stemmetællere til at bistå dirigenten. 

  3. Formandens beretning. 

  4. Fremlæggelse af afsluttet og revideret regnskab. 

  5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen. 

(Evt. kort pause så budgettet kan rettes til alt efter resultat af afstemningerne) 

  6. Budget for næste budgetperiode, samt fastlæggelse af kontingent. 

  7. Valg af Formand. 

  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

  9. Valg af 3 suppleanter. 

10. Valg af 2 kritiske revisorer. 

11. Valg af revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 
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Ad   1. Valg af dirigent 
 
Ad   2. Valg af stemmetællere 
 
Ad   4. Formandens beretning 
 
Ad   4. Fremlæggelse af afsluttet og revideret regnskab. 

Godkendt regnskab er vedhæftet bagerst som bilag X 
 
Ad   5. Indkomne forslag 

 Forslag 1: (Forslag fra bestyrelsen) 
Den første del af volden, indkørsel ved nr. 1-79, består af mange mindre træer, heriblandt 
kirsebær træer. 
For at sikre at den mindre beplantning får lidt luft og at vi ikke ender med bare pletter i den 
nedre beplantning, foreslår bestyrelsen der laves en ekstra ordinær beskæring af mange 
af de mellem store træer. 
Kirsebær træerne vokser op igen, da de blot skæres ned. 
Dette vil give noget luft til at sikre en tæt bevoksning på volden. 
 
Omkostningen dækker at gartneren fjerner i omegnen af 80 mindre træer på volden, 
heriblandt de mange kirsebær træer. 
 
Omkostningen er kr. 24.375,- 
 
 
Forslag 2: (Forslag fra bestyrelsen) 
Vi vil gerne fra bestyrelsen side have lov til at ændre teksten på kontingent opkrævningen, 
så der kun står en linie på opkrævningen. 
 
 
Forslag 3: (Forslag fra beboerne i nummer 135) 
Vi i nummer 135 ønsker at købe arealet mellem vores ende rækkehus og volden. 
Der ligger i dag en sti. Området er målt til ca. 90-100 m2. 
Bestyrelsen har rådført sig med kommunen og et par af de lokale ejendomsmæglere, og 
er kommet frem til at prisen bør være kr. 600 pr m2. 
Det giver en salgspris på kr. 54.- 60.000 
Såfremt forsamlingen giver tilladelse til handlen, vil vi (ejerne af nr. 135) stå for alle 
omkostninger til opmåling v/landmåler, ansøgninger til kommunen, tinglysning og hvad der 
ellers måtte være 
Handlen, hvis den bliver godkendt af forsamlingen, er betinget af kommunens endelige 
godkendelse. 
 
Omkostningen er kr. 0,- 

 
 
  









Kontingenter 418.000,00

418.000,00

Indtægter i alt 836.000,00

Vedligeholdelse grønne områder & snerydning 309.816,25

Fibia 479.655,00

Vedligeholdelse lejepladser + service aftale 10.000,00

Vedligeholdelse grønne områder - materiel 10.000,00

Godtgørelse bestyrelse & udvalg 9.000,00

Godtgørelse møder & generalforsamling 3.000,00

Kontorartikler & Porto 1.000,00

Nets / PBS 8.000,00

Gebyrer bank 1.000,00

Hjemmeside 3.000,00

Forsikring 700,00

Loppemarked & andre fællesaktiviteter 2.000,00

0,00

Faste udgifter i alt 837.171,25

projekt 1 - fældning kirsebær og gran træer 24.375,00

projekt 2 0,00

projekt 3 0,00

projekt 4 0,00

projekt 5 0,00

Udgifter i alt 24.375,00

Udgifter total 861.546,25
Overskud/underskud -25.546,25 

0,00

Advokat 10.000,00

Arbejdsdag 5.000,00

Bjørneklo 10.000,00

Reserveret i alt 25.000,00

Faste udgifter

Budget 2019

Indtægter

Udgifter til 1 årrige projekter

Reserveret

kr. 1.000,- pr. kvt.


