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Indkaldelse til Generalforsamlins 2012

I henhold til vedtægternes $ 5 indkalder bestyrelsen herved til ordinær Generalforsamling, som
afholdes

Torsdag 22 marts 2012 kl. 19.00
hos FORCE Technology, lljortekærsvej 99

Efter Generalforsamlingen vil der blive anrettet en let buffet med lidt god ost og roastbeef m.m. af
samme kvalitet som de forrige år. Deltagere i Generalforsamlingen bedes tilmelde sig enten vra e-
mail til bestyrelsen eller nedennævnte slip til en fra bestyrelsen, senest lørdag 17. marts.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Foreningens 50-års jubilæum. M har 50-årsjubilæum i 2013, og det foreslås, at det bliver
fejret på passende vis. Men for at dette kan ske må der nedsættes en festkomite. Vi håber at
nogle vil påtage sig den opgave og eventuelle interesserede opfordres til at melde sig på
Generalforsamlingen.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab - kopi afregnskabet vedlægges.

5. Vedtagelse af medlemskontingent for det nye år. Grundet stærkt stigende udgifter til
snerydning og vejvedligeholdelse foreslår Bestyrelsen, at kontingentet hæves til 850 kr, dog
800 kr. hvis betalt inden 1. juni 2012. Den regulære frist for indbetaling foreslås sat til 1.

september. Vi har i 201I set et alt for stort antal grundejere, der først har betalt efter rykker
fra seketæren, og vi opfordrer alle til at betale tidligt, og derigennem opnå rabat.

For generelt at sikre hurtigst mulig kommunikation mellem medlemmerne og Bestyrelsen
vil vi opfordre alle til at tilmelde sig med e-mailadresse. I øvrigt mangler vi navn og adresse r

forbindelse med enkelte e-mailadresser.

6. lndkomne forslag. llølge 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 fcn'slag.

7. Valg afbestyrelse og revisor. Bestyrelsen består afUlrik Holm (formand), Lisbet Juul
(suppleant), Andeas Lindemann (kasserer) og Nicolai Peitersen (sekretær), og revisor er Ole
Harmsen. På nær Andreas er alle villige til genvalg. Til afløsning afAndreas foreslår
Bestyrelsen Henrik Hornhaver (Hjorthøj a)

8. Eventuelt.
klip

Tilmelding til Generalforsamlins 2012 (Senest 17. marts)

Navn/adresse

Antal personer



Grundei erforeningen I'Hi orthøi "
REGNSKAB FOR2011

Indtægter

Kontingent
Renteindtægter
Vej fest
I alt

Udgifter
Stivedligeholdelse
Forsikring
Vejfejning
Generalforsamling
Gebyrer
Glatførebekæmpelse
Rendestensbrønde

Fljemmeside

Div. (sandbeholder. ex GF. etc.)

I alt

Underskud

20*600 +24*650 27600,00

28,78

317,50

27.946,28

6.060,00
) 144 5(l

449,70

2.505,08
'783,75

28.248,00
1.804,00

180,00

3.904,25

46.079,28

(18.133,00)

Alm. Brand Bank
Kontingent tilgode

Balance pr. 31.12.2010

t4.164,63
14.950,00

Egenkapital primo 4'7 .247 ,63

Underskud (18.133,00)

29.r14,63 Egenkapital ultimo 29.1 14,63

,',4'ti' t'i/rt--
Ulrik Holm
(formand)

ffi"{rina"}iuno
(revisor)


