
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 

Kære beboere på Marievænget 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Marievænget. 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. april 2018 kl. 18.00 på Skanderup-Hjarup 

Forbundsskole. 

BEMÆRK: Der serveres pizza med drikkevarer til de fremmødte. Derfor er der igen i år 

tilmelding ELLER afbud. Dette foregår til formand Kim Johnsen på mail til 

13@marievaenget.dk Tilmeldingsfrist er onsdag den 28. marts 2018. 

Fremmødte husstande: Nr. 1, 2, 4, 12, 13, 18 (2 stk.), 22, 26 

 

Dagsorden og referat: 

1. Valg af dirigent og referent. 

John nr. 2 valgt.  

2. Bestyrelsens beretning. 

Kim nr. 13 fortalte om årets gang. Vi snakkede om legepladsdag, arrangementer og 

nabohjælp. Vi opfordrer til at folk melder sig til Nabohjælp. Henvend jer evt. til 

bestyrelsen.  

3. Indkomne forslag til afstemning.  

Ingen indkomne forslag. 

4. Legepladsdag. Dato aftales på generalforsamlingen. 

Legepladsdag aftalte vi til den 26/5-2018 kl. 10. 

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2018. 

a. Der foreslås at vi nedsætter kontingentet fra 700 kr. til 500 kr. årligt pr. 

husstand.  

Kontingentnedsættelse og budget er enstemmigt godkendt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg: 

a. Jannie (nr. 26) næstformand er på valg. Janni modtager genvalg. 

Jannie blev genvalgt. 

b. Michael (nr. 16) 2. suppleant er på valg. Michael modtager genvalg. 

Michael blev genvalgt. 

8. Valg af revisor. Helle nr. 1 modtager genvalg. 

Helle blev genvalgt. 

9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om de forslag, der tages op under eventuelt).  

John nr. 2 modtager gerne de gamle skraldespande, som alligevel skal smides ud. 

Redigeringsdelen til vores hjemmeside er begyndt at koste penge. Vi bruger ikke 

mailto:formand@marievaenget.dk


denne del længere, men vi fortsætter med at bruge hjemmesiden i det omfang, det 

er muligt. 

Vi glæder os til at se mange fremmødte. HUSK tilmelding :-) HUSK DET NU!! 

Venlig hilsen 

Kim (nr. 13)  Janni (nr. 26)  John (nr. 2) 

Formand  Næstformand  Kasserer 

 


