Grundejerforeningen

Karlslunde den 19. februar 2020

KLINTEGÅRDEN

Til medlemmerne
Efter grundejerforeningens vedtægter § 8 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afvikles tirsdag den 10. marts kl. 1930
I Karlslundehallerne, lille sal, Kongens Enge 42

Dagsorden jf. vedtægterne
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens status (formanden)
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse samt budget for 2020 (kassereren)
Forslag fra bestyrelsen

Kontingent og gebyrer

nuværende

forslag

Årligt kontingent

1.000

1.000

Ejerskifte/indmeldelsesgebyr

300

300

Rykkergebyr

200

200

Oplysningsgebyr

200

200

Bestyrelseshonorar fastholdes på nuværende niveau
Formand

11.000

Næstformand

8.000

Kasser

8.000

Bestyrelsesmedlem

2.000

Forslag om ekstern kasser
Hvis der kan findes en ny kasser til bestyrelsen ved generalforsamlingen, bortfalder dette forslag.
Da ingen i bestyrelsen ønsker at være kasser, forslås det, at der laves kontrakt med ekstern kasser.
Forventet udgift ca. kr. 40.000, - pr. år.

Vedtages forslaget om ekstern kasser, er der efter bestyrelsens opfattelse behov for ændring af
vedtægterne.

Nuværende tekst i vedtægternes § 14:
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges ved den ordinære
generalforsamling for en periode af 2 år efter følgende regler:
På lige årstal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige årstal vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
2 suppleanter vælges hvert år.
Følgende ændring tilføjelse foreslås:
Vedtages det på generalforsamlingen, at kasser opgaven varetages af et eksternt firma eller person
nedlægges kasser funktionen i bestyrelsen. Hvorefter bestyrelsen består af formand og 6
bestyrelsesmedlemmer.

Forslag vedr. beslutning om nabohjælp skilte
Beslutningen på sidste års generalforsamling vedr. opsætning af nabohjælp vejskilte foreslås
annulleret. Bestyrelsen finder at udgiften ikke står i forhold til den forventede gevinst.

5. Forslag fra medlemmerne
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Jørgen Petersen formand

modtager genvalg

Michael Vitell

modtager genvalg

Lars Kilhof

modtager genvalg

Tine Corse

modtager genvalg

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Morten Rasmussen

modtager genvalg

Kirsten Elmøe

modtager genvalg

8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslå Addere Revision som modtager genvalg

9. Eventuelt

Under generalforsamlingen serveres øl, vand, kaffe, te og kringle

Jørgen Petersen
formand

