
Grundejerforeningen Vigerslev Haveforstad

9.  marts 2011

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag den 4. april 2011 kl. 19
i Ålholm Kirkes menighedsrådssal

DAGSORDEN

1 Valg af dirigent

2 Beretning

3 Godkendelse af regnskab for 2010 og drøftelse af budget 2011

4 Behandling af indkomne forslag.

4a. Forslag fra Ada Prebensen, Lindebugten 46:
Bestyrelsen bedes undersøge, hvad der kan gøres for at hindre uønsket parkering i 
vores område. 

4b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §2 f

Nuværende formulering:
At skabe rammer for, at grupper uden for bestyrelsen kan afholde sommerfester og 
fastelavnsfester med en dækning af evt. underskud på op til 3000 kr. årligt. 
Regnskab skal forelægges bestyrelsen. Et evt. overskud tilfalder foreningen.

Ny formulering: 
At skabe rammer for, at der kan afholdes fælles arrangementer som sommerfester 
og fastelavnsfester med en dækning af et evt. underskud på op til 5000 kr. årligt. 
Arrangementet skal aftales med bestyrelsen, og regnskab skal forelægges 
efterfølgende. Et evt. overskud tilfalder foreningen.

4c. Forslag fra bestyrelsen:

Forslag:
Bestyrelsen bemyndiges til at anvende op til i alt kr. 30.000,- på 
forbedringsprojekter, der gennemføres i samarbejde med enkelte grundejere, der 
ikke er medlemmer. Forbedringsprojekterne skal være i vores forenings interesse.

Begrundelse: 
Jfr. vedtægternes § 3 kan bestyrelsen optage enkelte nye medlemmer, når der er et 
"naturligt interessefællesskab". 



Det har vist sig kompliceret økonomisk og juridisk at foretage en sådan optagelse. 
Derfor ønsker bestyrelsen at kunne forhandle konkrete aftaler om samarbejds- og 
forbedringsprojekter med enkelte grundejere. F.eks. langtidsaftaler om en 
fortovsstandard som vores, om vejreparationer, om parkering, om vedligeholdelse 
etc.
Det er klart, at aftaler skal være gensidigt forpligtende.

Der er ikke angivet nogen periode for anvendelse af det foreslåede beløb. 
Bestyrelsen forventer, at det vil tage mere end et år før end beløbet er forbrugt. 

Bestyrelsen vil orientere i GRUF om de enkelte projekter.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Efter tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Carsten Hougaard Jensen, Højdedraget 32 (genopstiller)
Bente Maegaard, Solskrænten 49 (genopstiller)
Kim Frederiksen, Solskrænten 44 (genopstiller)
Ivan Karottki, Parkbo 6 (genopstiller ikke). Bestyrelsen foreslår Nicolai Platzer 
Funder, Lindebugten 33

Endvidere afgår Frithjof Toksvig, Solskrænten 25. Der skal derfor vælges et 
bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrelsen foreslår Jens Hennesø, Lindebugten 6.

Suppleant:
Hanne Læssøe, Solskrænten 56, (genopstiller) 

Revisor: Efter tur afgår Allan Christiansen, Solskrænten 52 (genopstiller)

Revisorsuppleant: Bjørn Schultz Jensen, Lindebugten 61 (genopstiller)

6 Eventuelt

På gensyn !
Uffe Jacobsen, formand 


