Grundejerforeningen
Kærmindevej
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 24 april 2012 kl. 19.00
på Gadehaveskolen, klasselokale 165
Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup
Dagsorden og medfølgende bilag er udsendt pr. e-mail til alle medlemmer –
og kan hentes på hjemmesiden
http://www.kaermindevej.dk
Vi gir’ en sodavand hvis du kommer
HUSK: Tilmeld venligst antal deltagere pr. e-mail (info@kaermindevej.dk),
senest fredag d. 20 april
Bestyrelsen

Dagsorden
1)

Valg af dirigent

2)

Valg af referent

3)

Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved Jan (5)

4)

Gennemgang af regnskab 2011 underskrevet af revisor og bestyrelsen (vedlagt)

5)

Indkomne forslag fra medlemmerne

6)

Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud for år 2012 (vedlagt)

7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

8)

Valg af revisor og revisorsuppleant

9)

Eventuelt.
Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Beretning 2012
• Tak til festudvalget for sommerfest og
juletræstænding :o)
• Langsommeligt forløb med kommunen og L&R
vedr. overdragelse af fællesarealerne – stadig.
Nu har vi sendt et brev til Michael Ziegler, så
må vi se om det gør en forskel.

Regnskab 2011

Indkomne forslag fra medlemmerne
Michael Fehrn (9) har indsendt følgende forslag til behandling på
generalforsamlingen:
•

Beplantning af fælles areal skal foretages i 2012

•

Bestyrelses medlemmer kontingent fritages med max. beløb inden for lovens
rammer. 3-5 bestyrelses medlemmer

•

Fællesarbejder på vore arealer, indkaldt af bestyrelsen. Vi ønsker
løsningsforslag til at begunstige de arbejdende personer

•

Kontingent forhøjelse til kr. 4.200,00 pr. år.

•

De eksisterende mål er gået itu, en bedre kvalitet får det til at holde længere.
Højden på disse mål er kun 100 cm. herved kan for høje skud undgås. 2 nye
mål samme kvalitet som Brunellevejs kr. 8.590,00

Budget 2012
Budget 2012

Indtægt

Overført fra 2011

Udgift

60.705,82

Indbetalinger 30 a´ 3.400,00 i Kontingent 2012

102.000,00

DONG

18.000,00

Bestyrelsesmøder / øvrig adm.

3.500,00

Parcelhusejernes Landsforening

5.300,00

Græsslåning

38.000,00

Hjemmeside

750,00

Vejfond

7.500,00

Generalforsamling

500,00

Legeplads serviceeftersyn 4/5

3.500,00

Sommerfest

10.000,00

Strøm til juletræ

300,00

Vejfejning x 2 (april, august)

1.600,00

Afsat til fællesarealet

29.343,71

Renteindtægt

50,00
162.755,82

118.293,71

Kassebeholdning pr. 31.12.2012 (indtægt - udgift)

44.462,11

2011

2012

Specifikation: Konti
Kassebeholdning

Konto nr. 1551 3719192610

60.705,82

44.462,11

Vejfonden

Konto nr. 1551 3719192599

37.648,51

45.148,51

Festudvalg Kontantbeholdning

1.638,00

1.000,00

Egenkapital pr. 31.12.2012 (indtægt - udgift)

90.610,62

Afsat

brugt

Specifikation: Legeplads / Fællesareal

Hensat
125656,29

Fællesareal, 2011

1253,45

Legeplads 2010

7.693,39

Legeplads 2008
Afsat til Legeplads og fællesareal

116.709,45
155.000,00

29.343,71

Valg til bestyrelsen samt revisor
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan (5) er ikke på valg, Waseem (16) og Flemming (23) genopstiller
som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv
efterfølgende.

• Valg af suppleanter
Carsten (25) og Benjamin (29) er på valg som suppleanter

• Valg af revisor
Jacob (10) er på valg som revisor

• Valg af revisorsuppleant
Ann-Birgitte (43) er på valg som revisorsuppleant

Eventuelt

