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 Indkaldelse til Generalforsamling 2009 
 
I henhold til vedtægternes § 5 indkalder bestyrelsen herved til ordinær Generalforsamling, som 
afholdes 

Torsdag 26 marts 2009 kl. 19.00 
hos FORCE Technology, Hjortekærsvej 99 

 
Inden Generalforsamlingen vil Jette Baagøe fra Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum holde et indlæg 
med titlen: Jægersborg Dyrehave – Kongens jagtpark. Jette Baagøe vil fortælle og vise historiske 
billeder om den kongelige jagt gennem tiderne og de spor, den har sat sig i bl.a. Jægersborg 
Dyrehave i de sidste 500 år.   
 
Efter Generalforsamlingen vil der blive anrettet en let buffet med lidt god ost og roastbeef 
m.m.   Deltagere i Generalforsamlingen bedes tilmelde sig enten via e-mail til bestyrelsen eller ved 
at aflevere nedennævnte slip til en fra bestyrelsen, senest lørdag 21. marts.   
 
Dagsorden for Generalforsamlingen: 

 
1.  Valg af dirigent 
 
2.  Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – kopi af regnskabet vedlægges. 

 
4.  Vedtagelse af medlemskontingent for det nye år. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet 
forbliver 650 kr., dog 600 kr. hvis betalt inden 1. juli. 

 
5.  Indkomne forslag. Ifølge Foreningens love skal forslag, der ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen, være indsendt til Formanden senest 10. februar, og der var på det 
tidspunkt ikke modtaget nogen forslag.  
 
Bestyrelsen stiller forslag til afstemning, om hvorvidt vi skal udskifte de ca. 130 fliser der er 
knækkede. Se bilag. 
  
6.  Valg af bestyrelse, en suppleant og en revisor. To af bestyrelsens medlemmer (Ulrik Holm, 
Nicolai Peitersen) og suppleanten (Lisbeth Juul) samt revisoren (Ole Harmsen) er villige til at 
stille op til genvalg. Kasserer Jørgen Bach vil efter 9 års tro tjeneste gerne trække sig, og 
bestyrelsen foreslår Andreas Lindemann, Gadevangen 50.  

 
7.  Eventuelt. 

 
------------------------------------------------ k  l  i  p --------------------------------------------------- 
 
Tilmelding til Generalforsamling 2009 (Senest 21. marts) 
  
Navn/adresse 
 
Antal personer



 
Forslag til afstemning stillet af bestyrelsen: 

 
Gennem årene har vi på adskillige generalforsamlinger diskuteret udskiftning af 
beskadigede fliser. 
 
Kommunen kan kun hjælpe i beskedent omfang ved årligt at udskifte et mindre antal 
af de mest beskadigede fliser.  
 
Da vi tidligere har forkastet en total udskiftning af samtlige fliser – og dette fortsat 
(ifølge tilbud) vil koste omkring 300.000 kr – er spørgsmålet, om vi skal bekoste en 
delvis udskiftning, dvs af de ca 130 fliser, der på nuværende tidspunkt er beskadigede. 
Bestyrelsen har derfor kontaktet 3 forskellige entreprenører, og modtaget tilbud på 
mellem 34.375 kr og 53.625 kr. Tilbuddet gælder udskiftning af beskadigede fliser, 
hvor de ligger, og med lysere standardfliser.   
 
At samle alle nye fliser på ét område vil fordyre opgaven så meget, at vi må se bort fra 
det. At få specielle mørke fliser vil også fordyre opgaven betragteligt. Entreprenørerne 
har faktisk ikke kunnet få et tilbud på mørke fliser. 
 
Det kan naturligvis ikke garanteres, at de nye fliser ikke knækker, hvis der kører tunge 
køretøjer på dem 
 
 
 

Bestyrelsen stiller herefter følgende forslag til afstemning. 
 
Skal vi i 2009 udskifte alle knækkede fliser til en pris mellem 34.375 og 53.625kr. 

 
Udskiftningen betales af foreningens formue, således at kontingentet ikke øges. 

 
 
Et møde- og stemmeberettiget medlem (kun ejere af en parcel er stemmeberettigede 
og hver parcel har 1 stemme) kan give et andet medlem eller sin ægtefælle skriftlig 
fuldmagt til at møde og stemme for sig. Ingen mødeberettiget kan dog afgive mere end 
2 stemmer. Sådanne fuldmagter må fremlægges for dirigenten. 
 


