
Grundejerforeningen 
Kærmindevej

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
tirsdag d. 23. april 2012 kl. 19.00. 

Dagsorden og medfølgende bilag er udsendt pr. e-mail til alle medlemmer – og kan hentes 
på hjemmesiden

http://www.kaermindevej.dk

Lokale: hos et af bestyrelsesmedlemmerne, eller på Gadehaveskolen, fællesrum 1,
Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.

HUSK: 
Tilmeld venligst antal deltagere pr. e-mail (info@kaermindevej.dk), senest fredag d. 19. april.

Vi flytter arrangementet til et hus på vejen, hvis der er få tilmeldte. 

Vi sender en mail ud i løbet af weekenden 20.-21. april med endelig info!

Bestyrelsen

http://www.kaermindevej.dk/


Dagsorden
1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved Jan (5)

4) Gennemgang af regnskab 2012 underskrevet af revisor og bestyrelsen (vedlagt)

5) Indkomne forslag fra medlemmerne (ingen)

6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud for år 2013 (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

• Tak til Flemming og Fehrn for juletræstænding :o)
• Afslutning på sagen med L&R. Vi har modtaget 

tegningssæt og tegningsliste fra L&R samt svar på de 
kommentarer og spørgsmål vi har haft til HTK. Vi 
vurderer at der ikke er ”mere at komme efter” på de 
respektive punkter og lukker sagen. TAK til Michael 
Fehrn (9) for et stort arbejde!

• Der er kommet gang i debatten om den overordnede 
grundejerforening igen, men det er en langsommelig 
proces, da der er 3 grundejerforeninger der definitivt 
ikke ønsker at være med til at betale til driften af de 
fælles områder.



Regnskab 2012



Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag



Budget 2013
Budget 2013 Indtægt Udgift

Overført fra 2012 49.528,61

Indbetalinger 30 a´ 3.400,00 i kontingent 102.000,00

DONG 19.000,00

Bestyrelsesmøder / øvrig adm. 3.500,00

Parcelhusejernes Landsforening 5.300,00

Græsslåning 38.000,00

Hjemmeside 750,00

Vejfond 15.000,00

Generalforsamling 500,00

Legeplads serviceeftersyn 5/5 3.500,00

Sociale arrangementer 5.000,00

Strøm til juletræ 300,00

Vejfejning x 2 (april, august) 1.600,00

Afsat til fællesarealet 7.908,96

Renteindtægt 0,00

151.528,61 100.358,96

Kassebeholdning pr. 31.12.2013 (indtægt - udgift) 51.169,65

2012 2013

Specifikation: Konti

Kassebeholdning        Konto nr. 1551 3719192610 49.528,61 51.169,65

Vejfonden                    Konto nr. 1551 3719192599 52.769,17 67.769,17

Festudvalg Kontantbeholdning 1.638,00 1.638,00

Egenkapital pr. 31.12.2013 (indtægt - udgift) 120.576,82

Afsat brugt Hensat

Specifikation: Legeplads / Fællesareal 147091,04

Legeplads/fællesareal 2012 21434,75

Fællesareal, 2011 1253,45

Legeplads 2010 7.693,39

Legeplads 2008 116.709,45

Afsat til Legeplads og fællesareal 155.000,00 7.908,96



Valg til bestyrelsen samt revisor

• Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan (5) genopstiller som bestyrelsesmedlem, Waseem (16) og 

Flemming (23) er ikke på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
efterfølgende.  

• Valg af suppleanter
Anna (2) og Benjamin (29) genopstiller som suppleanter

• Valg af revisor
Jacob (10) genopstiller som revisor

• Valg af revisorsuppleant
Ann-Birgitte (43) genopstiller som revisorsuppleant



Eventuelt


