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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. januar 2017 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
Mandag d. 23. januar 2017 kl. 18:30 på Tjørnelyskolen. 
_____________________________________________ 
Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling – denne gang anno 
2017. Udover generalforsamlingen, har vi også Fibia på besøg. 
 
Planen for aftenen er følgende: 
Kl. 18.30 – Fibia 
Kl. 19.30 – Generalforsamlingen starter 

Om man vil deltage til Fibia indlægget er helt valg frit. 
Vi håber dog så mange som muligt vil komme og høre med. 
Fra Fibia kommer vores kontaktperson som vi har fået efter selve projektet er 
gennemført. Han hedder Matti og er en ganske behagelig og ligetil person som 
jeg håber i vil tage godt imod. Udover at han kommer for at hilse på, så vil han 
fortælle lidt om nogle tillægsprodukter som de tilbyder, deriblandt en ny Smart-
WiFi løsning, som desværre først kommet på programmet efter vores projekt var 
gået i gang. Løsningen hjælper med den trådløse dækning i boliger. 
 
Ønsker man ikke at deltage i Fibias præsentation, så regner vi med vi er færdige 
omkring kl. 19.15 tiden, så vi beder jer komme herefter, så vi undgår mest mulig 
forstyrrelse. 
 
Som altid, håber vi at så mange som muligt, vil møde op så vi i fælleskab kan 
planlægge bestyrelsens opgaver for året. 
Vi skal igen i år bruge folk til bestyrelsen, suppleanter & revisorer – og hvis du 
går og overvejer at stille op, men er i tvivl om hvad det egentlig indebærer, så kig 
på vores hjemmeside www.rosenlyparken.dk, der ligger en beskrivelse af hvad 
de forskellige ”job titler” dækker over. Der er ”jobs” i forskellige størrelser, og alt 
efter hvad der bliver vedtaget i løbet af aftenen, vil de opgaver selvfølgelig være 
de primære i 2017. 
Vi sørger for lidt vådt til ganen (kaffe, the, sodavand mm) og en småkage til de 
brødflove. 
Så tal med din nabo – sørg for 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) 
___________________________________________________________________________ 
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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. 

(kort pause så budgettet kan rettes til alt efter resultat af afstemningerne) 
  6. Budget for næste budgetperiode, samt fastlæggelse af kontingent. 
  7. Valg af Kasserer. 
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
  9. Valg af 3 suppleanter. 
10. Valg af 2 kritiske revisorer. 
11. Valg af revisorsuppleant. 
12. Eventuelt. 

 
Ad   4. Godkendt regnskab er vedhæftet bagerst som bilag 
 Bemærk at revisorerne har godkendt det med forbehold. Forbeholdet skyldes at de 

mener at kontingent posten bør være delt i 2 konti, 1 for kontingent, og 1 for opkrævet 
til Fibia. Kassereren ser sig ikke enig. 

 
Ad   5. Indkomne forslag 
 Forslag 1: 

Da bestyrelsen og revisorerne ikke er enige om hvor vidt kontingentet skal være delt 
på 2 poster i regnskabet eller ej, lægger vi det nu op til generalforsamlingen at beslutte 
hvilken løsning der foretrækkes.  
 
Løsning A: 
Vi beholder 1 konto i regnskabet der hedder kontingent. 
 
Løsning B: 
Vi får 2 konti – 1 der hedder kontingent, og 1 der hedder Fibia. Fibia vil dække over 
det der er opkrævet til at honorerer vores kontrakt med Fibia. 
 
Forslag 2: 
Der er fra en grundejer ytret ønske om at få udspecificeret beløbet på opkrævningen 
af kontingent, så teksten fremadrettet vil være som følger: 
Kontingent G/F Rosenlyparken kr. xxx 
Fibia kr. xxx 
 
Forslag 3: 
Bestyrelsen foreslår at vi fremadrettet i forbindelse med et salg, får hævet det beløb 
der er reserveret via tinglysning, til dækning af kontingents restance. 
Beløbet er d.d. kr. 2.500,- 
Bestyrelsen foreslår at dette hæves til kr. 15.000,- 
 
Ændringen bærer ingen udgifter til foreningen, da den vil ske løbende i forbindelse 
med salg af de enkelte ejendomme. 
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Forslag 4: 
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 mål 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. 
 
Markering af området som er mellem hus.nr. 135 og volden. 
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Forslag 5: 
Grundet tvivlen om ejerskab, trak vi sidste år forslaget omkring stien ved nr. 135, 
tilbage. 
Det står nu klart at arealet er en del af foreningens fællesarealer, til trods for at stien er 
anlagt af en tidligere ejer af nr. 135. 
Da der aldrig er lavet nogen skriftlig aftale omkring vedligeholdelse af den privat 
anlagte flisegang, er vi nu nødt til at beslutte hvad der skal gøres ved den, da dens 
nuværende stand udgør en risiko for faldskader. 
 
Uagtet om forslag 4 bliver vedtaget eller ej, er vi nødt til at stemme om hvilken af de 4 
nedenstående løsninger vi ønsker, da handlen i forslag 4 er betinget af kommunens 
accept, og hvis de, mod forventning, afviser handlen, SKAL der gøres noget området.  
 
Forslag A: 
Gamle skilte mm. fjernes. 
Gamle fliser og jord fjernes. 
Jord lægges ud og jævnes, samt der lægges græsfrø 
Pris kr. 12.500,- 
 
Forslag B: 
Gamle skilte mm. fjernes. 
Gamle fliser og jord fjernes. 
Grus lægges og stampes, herefter genlægges de gamle fliser. 
Pris kr. 15.925,- 
 
Forslag C: 
Gamle skilte mm. fjernes. 
Gamle fliser og jord fjernes. 
Stabilgrus lægges og stampes, herefter lægges stenmel, som ligeledes stampes. 
Pris kr. 21.375,- 
 
Forslag D: 
Vi gør ingenting ved området, og håber på at ingen falder og slår sig alvorligt. 
 
Forslag 6: 
Det er ikke noget nyt at hømmerne skal vedligeholdes, men fra bestyrelses side 
syntes vi at de nuværende hømmere går i stykker lidt for tit. 
Vi foreslår derfor at få repareret de nuværende og evt. udskifte den ene helt defekte 
hømmer med en ny type som forsøg. De nye model har ikke de samme bevægelige 
låg som de nuværende og burde derfor ikke gå i stykker lige så tit. 
 
Forslag A: 
Reparation af defekte hømmere og udskiftning af påkørt hømmer. 
Pris 15.000,- 
 
Forslag B: 
Reparation af defekte hømmere. 
Udskiftning af påkørt hømmer til en ny type inkl montering mm. 
Pris 17.000,- 
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Den nye hømmer vi foreslår er som nedenstående: 
 
Den klassiske standermodel, type 3, er en simpel, men 
stabil konstruktion med posedispenser øverst og 
skraldespand nederst (fås også blot som posedispenser 
til væg- eller stolpemontering). 
Højde 188 – Bredde 43 – Dybde 23 cm. 
Højde til posedispenser 135 cm. 
Højde til skraldespand 93 cm. 
Standard farve: Hvid RAL 9016 og grøn RAL 6005 
 
Vi anbefaler den grønne farve. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forslag 7: 
Fortov. 
Dette forslag trækkes tilbage, da kommunen ikke er vendt tilbage med deres bud på 
en løsning. 
Formanden vil omtale projektet i sin beretning, og bestyrelsen ønsker at bruge punktet 
til at give en kort orientering om hvor vi står lige nu, og hvad vi kan forvente i 
fremtiden. 
 

 
Ad   6. Budget for 2017 er vedhæftet som bilag 
 
Ad   7. Formand Ralph Chreskjær er på valg i år, genopstiller 
  
Ad   8.  Bestyrelsesmedlem Mikael Larsen, nr. 66 er på valg, 1 års periode, genopstiller ikke 
 Bestyrelsesmedlem Jesper Knudstrup, nr. 15 er på valg, 2 års periode, genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Kenneth P. Just, nr. 85 er på valg, 2 års periode, genopstiller
  

Ad   9. Nuværende suppleanter er: Claus Munk-Rasmussen, nr. 21 og Rikke Larsen, nr. 41 
Ad 10.  Nuværende kritiske revisorer er: Birgit Haagensen, nr.78 og Yasar Ozogul, nr 140 
Ad 11.  Nuværende revisorsuppleant er indtrådt som kritisk revisor, så der er ingen suppleant. 

 
Greve 13. januar 2017. 
 
På bestyrelsens vegne 
Ralph Chreskjær 
Formand 
 









Kontingenter 625,- 522.500,00

Indtægter i alt 522.500,00

Vedligeholdelse grønne områder - Gartner 274.847,50

Snerydning 13.750,00

Vedligeholdelse lejepladser + service aftale 7.500,00

Vedligeholdelse grønne områder - materiel 10.000,00

Godtgørelse bestyrelse & udvalg 8.500,00

Godtgørelse møder & generalforsamling 3.500,00

Kontorartikler & Porto 1.000,00

Nets / PBS 8.500,00

Gebyrer bank 800,00

Hjemmeside 3.000,00

Forsikring 4.000,00

Loppemarked & andre fællesaktiviteter 2.000,00

Fibia 317.262,00

Faste udgifter i alt 654.659,50

projekt 1 0,00

projekt 2 0,00

projekt 3 0,00

projekt 4 0,00

projekt 5 0,00

Udgifter i alt 0,00

Udgifter total for 2015 654.659,50
Overskud/underskud -132.159,50 

Advokat 10.000,00

Arbejdsdag 5.000,00

Bjørneklo 10.000,00

Reserveret i alt 25.000,00

Bilag A1

Faste udgifter

Budget 2017

Indtægter

Udgifter til 1 årrige projekter

Reserveret



Kontingenter 205.238,00

Fibia 317.262,00

Indtægter i alt 522.500,00

Vedligeholdelse grønne områder - Gartner 274.847,50

Snerydning 13.750,00

Vedligeholdelse lejepladser + service aftale 7.500,00

Vedligeholdelse grønne områder - materiel 10.000,00

Godtgørelse bestyrelse & udvalg 8.500,00

Godtgørelse møder & generalforsamling 3.500,00

Kontorartikler & Porto 1.000,00

Nets / PBS 8.500,00

Gebyrer bank 800,00

Hjemmeside 3.000,00

Forsikring 4.000,00

Loppemarked & andre fællesaktiviteter 2.000,00

Fibia 317.262,00

Faste udgifter i alt 654.659,50

projekt 1 0,00

projekt 2 0,00

projekt 3 0,00

projekt 4 0,00

projekt 5 0,00

Udgifter i alt 0,00

Udgifter total for 2015 654.659,50
Overskud/underskud -132.159,50 

Advokat 10.000,00

Arbejdsdag 5.000,00

Bjørneklo 10.000,00

Reserveret i alt 25.000,00

Bilag B1

Faste udgifter

Budget 2017

Indtægter

Udgifter til 1 årrige projekter

Reserveret



Kontingenter 775,- 647.900,00

Indtægter i alt 647.900,00

Vedligeholdelse grønne områder - Gartner 274.847,50

Snerydning 13.750,00

Vedligeholdelse lejepladser + service aftale 7.500,00

Vedligeholdelse grønne områder - materiel 10.000,00

Godtgørelse bestyrelse & udvalg 8.500,00

Godtgørelse møder & generalforsamling 3.500,00

Kontorartikler & Porto 1.000,00

Nets / PBS 8.500,00

Gebyrer bank 800,00

Hjemmeside 3.000,00

Forsikring 4.000,00

Loppemarked & andre fællesaktiviteter 2.000,00

Fibia 317.262,00

Faste udgifter i alt 654.659,50

projekt 1 0,00

projekt 2 0,00

projekt 3 0,00

projekt 4 0,00

projekt 5 0,00

Udgifter i alt 0,00

Udgifter total for 2015 654.659,50
Overskud/underskud -6.759,50 

Advokat 10.000,00

Arbejdsdag 5.000,00

Bjørneklo 10.000,00

Fortov 130.000,00

Reserveret i alt 155.000,00

Bilag A2

Faste udgifter

Budget 2017

Indtægter

Udgifter til 1 årrige projekter

Reserveret



Kontingenter 330.638,00

Fibia 317.262,00

Indtægter i alt 647.900,00

Vedligeholdelse grønne områder - Gartner 274.847,50

Snerydning 13.750,00

Vedligeholdelse lejepladser + service aftale 7.500,00

Vedligeholdelse grønne områder - materiel 10.000,00

Godtgørelse bestyrelse & udvalg 8.500,00

Godtgørelse møder & generalforsamling 3.500,00

Kontorartikler & Porto 1.000,00

Nets / PBS 8.500,00

Gebyrer bank 800,00

Hjemmeside 3.000,00

Forsikring 4.000,00

Loppemarked & andre fællesaktiviteter 2.000,00

Fibia 317.262,00

Faste udgifter i alt 654.659,50

projekt 1 0,00

projekt 2 0,00

projekt 3 0,00

projekt 4 0,00

projekt 5 0,00

Udgifter i alt 0,00

Udgifter total for 2015 654.659,50
Overskud/underskud -6.759,50 

Advokat 10.000,00

Arbejdsdag 5.000,00

Bjørneklo 10.000,00

Reserveret i alt 25.000,00

Bilag B2

Faste udgifter

Budget 2017

Indtægter

Udgifter til 1 årrige projekter

Reserveret


