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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
DEN 13.3.2018 KL. 19.30 

I LYNGHOLMKOLENS KANTINE 
 
 
Dagsordenen er følgende i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v. 
7. Eventuelt 

 
Ad pkt. 2 Formandens beretning. 
  
Ad pkt. 3 Det reviderede regnskab er opstillet på sidste side. 
  
Ad pkt. 4 4.1 Bestyrelsen genfremsætter forslag om vedtægtsændring fra sidste år til endelig 

godkendelse. Der foreslås en ændring sidst i § 5 (fremhævet tekst): 
 

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen 
ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om nye ejers 
navn, e-mail, stilling og bopæl, parcellens matr. nr. samt vejnavn og nr. 

  
 4.2 Bestyrelsen foreslår at sætningen vedr. konstituering i $ 12 ændres fra 

 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 
 
til 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 

  
Ad pkt. 5 Kontingent for år 2018 foreslås til 400,- kr. 

 
Beløbet dækker 100,- kr. i ordinært kontingent og 300,- kr. til legepladsfond. 
 
Der vil således i 2018 blive opkrævet kr. 16.400,- i ordinært kontingent og 49.200,- kr. 
til legepladsfonden. 
 
Bestyrelsens forslag til udgiftsbudget for 2018: 

Generalforsamling : 5.000,- 
Legeplads : 5.000,- 
Bestyrelsesmøder : 5.000,- 
Øvrige driftsudgifter : 3.000,- 
Arrangementer : 2.000,- 
I alt udgiftsbudget : 20.000,- 

  



 
Ad pkt. 6 Følgende er på valg: 

 
1. Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Iversen og Mogens Hougaard Nielsen for 2 år. 

Begge er villige til genvalg. 
2. Suppleant Ulrik Leth for 2 år. Ulrik Leth er villig til genvalg. 
3. Revisorer Niels Bartholdy og Niels Petersen for 2 år. Begge er villige til genvalg. 
4. Revisorsuppleant Steen B. Fich for 2 år. Steen B. Fich er villig til genvalg. 

  
Ad pkt. 7 Der kan ikke sættes forslag til afstemning under dette punkt. 
 
Som sædvanlig vil der også i år være et let traktement efter generalforsamlingen. 
 
Af hensyn til indkøb vil bestyrelsen gerne bede om tilmelding med navn og adresse, enten via 
mail eller telefonisk til et af bestyrelsesmedlemmerne senest den 10. marts 2018. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Grundejerforeningen Farum Nord-Øst 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
Formand Frank Grosch Tlf. 4495 1373 
Kasserer Erik Tøt Tlf. 5242 2511 
Næstformand Hans Jørgensen Tlf. 6150 2933 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Iversen Tlf. 2485 3860 
Bestyrelsesmedlem Mogens Hougaard Nielsen Tlf. 3033 7236 



 


