Grundejerforeningen

Karlslunde den 20. maj 2021

KLINTEGÅRDEN
Til medlemmerne

Efter grundejerforeningens vedtægter § 8 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen afvikles tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19:30
i Karlslundehallerne, lille sal, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
Dagsorden jf. vedtægterne
1.

Dirigent WIN advokater

2.

Beretning om foreningens status (formanden)

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse samt budget for 2021 (kassereren)

4.

Forslag fra bestyrelsen
Kontingent og gebyrer

nuværende

forslag

1.000

1.000

Ejerskifte/indmeldelsesgebyr

300

300

Rykkergebyr

200

250

Oplysningsgebyr

200

800

Årligt kontingent

Bestyrelseshonorar fastholdes på nuværende niveau
Formand

11.000

Næstformand

8.000

Kasserer

8.000

Bestyrelsesmedlem

2.000

Forslag fra bestyrelsen
Ønsker grundejerne på en vej, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af
vejbump, chikaner eller andet, så kan det alene gennemføres, hvis der flertal for forslaget blandet
grundejerne med matrikel ud til vejen. Udgift til indkøb, montering eller opsætning af de
hastighedsdæmpende genstande, betales alene af grundejerne på den pågældende vej. Før
etableringen er det et krav, at der inden etableringen er modtaget en skriftlig godkendelse for
projektet fra Greve kommune. Beskrivelse af projektet, underskrifter fra et flertal af grundejerne og
godkendelsen fra Greve Kommune skal være grundejerforeningens bestyrelse i hænde inden
etableringen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger påbegyndes.

5.

Forslag fra medlemmerne
Sharon Røjleskov Solkrogen 8:
Da der er dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Solkrogen til Karlslunde Strandvej ønsker
grundejeren, at der bliver indkøbt og opstillet et trafikspejl.
Rasmus Mørch, Klintebakken 13:
Fællesareal og Broopsætning
Tre dage om året er der fælles arbejdsdage i Grundejerforeningen. Hver husstand skal minimum
deltage i én af disse dage. Det drejer sig om: opsætning af badebro, strandrensningsdag og
nedtagelse af badebroen. Såfremt man ikke deltager i mindst én af disse dage, tilfalder der et ekstra
gebyr på kr. 500,- i kommende kontingent pr. husstand. Fremmøde registreres på arbejdsdagen. Der
orienteres om arbejdsdage på foreningens Facebook side, såfremt man ikke har adgang til Facebook,
kan man få informationen pr. mail, det kræver at man sender sin mailadresse til
grundejerforeningen.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:

7.

8.

Jeanet Lorentzen

modtager genvalg

Claus Christensen

modtager ikke genvalg

Mads Simonsen

modtager genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Morten Rasmussen

modtager genvalg

Kirsten Elmøe

modtager genvalg

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Addere Revision, der modtager genvalg

9.

Eventuelt

Under generalforsamlingen serveres øl, vand, kaffe, te og kringle
Jørgen Petersen
formand

