GENERALFORSAMLING 2018

GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN”

Generalforsamling 2018
Onsdag den 5. december 2018, kl. 19.30 – 22.00
”Kulturstationen Vanløse", Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
a) Klimaprojekt med HOFOR
b) Grønne arealer
c) Vedligehold af foreningens veje
d) Information om tinglysning af medlemskab
e) Aktiviteter
3. Aflæggelse af regnskab 2017/2018
4. Valg til udvalg: Æbledag og fastelavn
5. Indkomne forslag*
6. Vedtagelse af budget samt kontingent for 2019
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af revisorer
8. Eventuelt
Vi serverer kaffe, kage, øl og vand.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Bilag:
INDKOMNE FORSLAG
Forslag 1)
Birgitte Brage:

Vi oplevede sidste års afstemning om fortovsløsning som temmelig kaotisk.
Resultatet med 27 for og 23 imod vidner ikke om den helt brede opbakning. Vi
foreslår en fornyet drøftelse af nødvendigheden af nye fortove versus reparation af
de eksisterende.
Forslag 2+3 omhandler kontingent, med det mest omsiggribende forslag først.
Forslag 2)
Kasper Hansen:
Det foreslås at udsætte yderligere opsparing i foreningen indtil fortovsprojektet er
ordentligt defineret, udformning endeligt vedtaget og finansieringsmetode fastlagt.
Konkret gennemført ved at undlade opkrævning af de ekstra kr. 3.000 på 2019kontingentet.
Forslag 3)
Birgitte Brage:
På baggrund af bestyrelsens skøn at tinglysning vil give et lavere kontigent, vil vi
gerne stille følgende forslag: Årligt kontigent nedsættes til den værdi det havde før
(1800 kr.), samt et mindre beløb til afdrag af lån, ex. 1000 kr. fremfor de nuværende
3000 kr.
Forslag 4)
Kasper Hansen:
Det foreslås, at generalforsamlingen beder bestyrelsen om at undersøge
omkostningerne ved at professionalisere foreningens administration – specielt
følgende: kontingentopkrævning, føring af medlemslister, bogføring, regnskab,
forsikringsforhold (bestyrelsesansvar, netbank). Konkret udført ved at bestyrelsen
indhenter tilbud på udførelse af de nævnte opgaver og fremlægger dette til senere
beslutning på generalforsamling.
Forslag 5)
Kasper Hansen:
I forbindelse med fortovsprojektet har foreningen opbygget en betragtelig
opsparing. Det foreslås, at bestyrelsen tager de fornødne skridt til sikring af
foreningens opsparing, hvis denne ikke er sikret udover indskydergarantien.
Forslag 6)
Flemming Madsen:
Til ordinær generalforsamling fremsætter jeg hermed nedenstående forslag om
vedtægtsændring og anmoder samtidigt om, at der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling umiddelbart efter den ordinære m.h.p. vedtagelse af
vedtægtsændringer. Hvis bestyrelsen ikke kan imødekomme dette, vil jeg gerne
orienteres, således at jeg kan indsamle de nødvendige underskrifter til at indkalde
til ekstraordinær generalforsamling, og jeg anmoder om en dato for næste ordinære
generalforsamling.
Kap. 6. Regnskab og revision.
§16 Stk. 2. Kontingentet, der består af foreningsbidrag og vejbidrag, fastsættes
hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende kalenderår.
Ændres til
Kontingent er opdelt i foreningsbidrag og vejbidrag, og disse fastsættes separat i
budget på ordinær generalforsamling.

Vejbidrag kan ikke benyttes til andre formål en vej og fortovs vedligeholdelse.
§13 Stk. 2A. Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for kontingent.
Ændres til
Medlemmer af bestyrelsen kan bevilges et vederlag for bestyrelsesarbejdet på
ordinær generalforsamling. Størrelsen fastsættes i budgettet og kan
individualiseres i forhold til arbejdsindsats.
Forslag 7)
Bestyrelsen:
Bestyrelsen fremsætter forslag om at betragte vejbidraget, som bestående af
almindeligt vejbidrag samt ekstraordinært vejbidrag (pt. 3000,-) årligt øremærket til
fortovsrenovation. Det anbefales derefter at bestyrelsen tolker nuværende
vedtægter således at et ekstraordinært vejbidrag ikke er omfattet af reglen om
kontingentfritagelse.
Forslag 8)
Kasper Pedersbæk:
Jeg vil gerne stille forslag om at gå til kommunen med henblik på at blænde de to
skråveje - Herlufsholmvej og Egholmvej - der går mellem Jyllingevej / Ålekistevej. Vi
(jeg bor på Jyllingevej 79) og vores naboer oplever desværre en stigende tendens
til at billister fra Jyllingevej bruger de to veje - trods skiltning om indkørsel forbudt til at skyde genvej til Ålekistevej. Ofte i høj fart.

