Grundejerforeningen Vigerslev Haveforstad
16. marts 2015
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag den 13. april 2015 kl. 19
i Ålholm Kirkes menighedsrådssal
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2014 og drøftelse af budget 2015
4. Behandling af indkomne forslag.
4a. Forslag fra bestyrelsen:
Det foreslås at der ikke opkræves ordinært kontingent for 2. halvår 2015.
Baggrund og kommentar vedr. forslag 4a. Vejvedligeholdelsen har krævet væsentlig færre
udgifter i de seneste år. Samtidigt har bestyrelsen arbejdet for at holde andre udgifter nede.
Bestyrelsen vurderer at egenkapitalen også ved udgangen af 2015 vil udgøre et passende
beredskab.
Betalingsaftalen med Læstedet 1 berøres ikke af kontingentoverspringelsen.
4b. Forslag fra bestyrelsen om snerydning på vores veje
Forslag:
At forlænge forsøgsordningen for snerydning i 1 år, så den også fungerer i vinteren
2015/2016.
Baggrund og kommentar vedr. forslag 4b: Vinteren 2014/2015 var så mild, at det ikke har
været muligt at vurdere, om ordningen fungerer tilfredsstillende.
4c. Forslag fra bestyrelsen om diskussion og principtilkendegivelse vedr. en tilføjelse til
vedtægternes §2c:
Mulig tilføjelse: Bestyrelsen kan efter 2 påtaler lade rendestens- og fortovsrenholdelse, som
beskrevet i ”Regler og Råd”, udføre for medlemmets regning.
Baggrund og kommentar: Bestyrelsen ønsker en diskussion om følgende:
Ganske få medlemmer har ikke reageret på gentagne henvendelser om at rengøre fortov og
rendesten. Det kunne være en mulighed at bestyrelsen lod hækklipning, rensning af
rendesten mv. udføre for medlemmets regning. Men det er tvivlsomt, om bestyrelsen har
bemyndigelse til at udskrive regninger til enkeltmedlemmer for vedligeholdelse. Tilføjelsen

vil give en sikker bemyndigelse. Der hersker imidlertid delte meninger i bestyrelsen om
denne vedtægtstilføjelse. Derfor vil vi gerne have en diskussion om den. Der skal ikke
træffes beslutning.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
Efter tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer Carsten Hougaard Jensen, Højdedraget 32 (genopstiller)
Bente Maegaard, Solskrænten 49 (genopstiller)
Bjørn Rasmussen, Vestervang 24 (genopstiller)
Kim Frederiksen, Solskrænten 44 (genopstiller ikke). Bestyrelsen foreslår Hans Henrik
Hansen, Vestervang 22.
Endvidere ønsker Tina Skriver Didriksen, Engdraget 23A, at udtræde af bestyrelsen. Hun
har 1 år tilbage af sin periode. Bestyrelsen foreslår Elise Nymark Jul, Mellemleddet 6, for 1
år.
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

