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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 bagsiden af Bilag A.

Ad pkt. 4

4.1 Bestyrelsen foreslår at der etableres en legepladsfond. Formålet er at skabe
mulighed for en mere gennemgribende renovering af den snart 45-årige
legeplads (Bilag A).
Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra medlemmerne af legepladsudvalget
vedr. fortsat deltagelse, samt nye medlemmer, der ønsker at deltage.
4.2 Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring ifm. at der skal etableres et medlemsregister, som skal bruges til opkrævning af kontingent. Sidst i §5 ændres
(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.
4.3 Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, for at sikre at det altid er muligt at
opretholde en fungerende bestyrelse. Sidst i §12 tilføjes som nyt afsnit:
Såfremt der ikke kan etableres en bestyrelse på 5 medlemmer, bemyndiges
formanden til at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer for tiden frem til
førstkommende ordinære generalforsamling. Det eller de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan gives et vederlag for udført arbejde, svarende til den gældende
timepris for jurister eller advokater.

Ad pkt. 5

Kontingent for år 2017 foreslås til 600,- kr.
Beløbet dækker 100,- kr. i etableringsomkostninger ifm. opkrævning af kontingent,
200,- kr. i ordinært kontingent og 300,- kr. til legepladsfond.
Der vil således i 2017 blive opkrævet kr. 16.400,- til etableringsomkostninger ifm.
opkrævning af kontingent, kr. 32.800,- kr. i ordinært kontingent og 49.200,- kr. til
legepladsfonden.
Bestyrelsens forslag til udgiftsbudget for 2017:
Generalforsamling
Legeplads*
Bestyrelsesmøder
Etablering af kontingentopkrævning
Øvrige driftsudgifter
Arrangementer
I alt udgiftsbudget

: 5.000,: 10.000,: 5.000,: 16.400,: 3.000,: 2.000,: 41.400,-

* Udskiftning af nedslidte dele på vippe og lille rutsjebane.
Ad pkt. 6

Følgende er på valg:
1. Formand Frank Grosch for 2 år. Frank Grosch er villig til genvalg.
2. Bestyrelsesmedlem og næstformand Hans Jørgensen for 2 år. Hans Jørgensen er
villig til genvalg.
3. Bestyrelsesmedlem Erik Tøt for 2 år. Erik Tøt er villig til genvalg.
4. Suppleant Karin Alsø for 2 år. Karin Alsø er villig til genvalg.
5. Revisorsuppleant Anitta Ladum for 2 år. Anitta Ladum 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, enten via mail eller telefonisk til et
af bestyrelsesmedlemmerne senest den 10. marts 2017.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Erik Tøt
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