Grundejerforeningen Vestergård
8361 Hasselager
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vestergård
Generalforsamlingen afholdes

Tirsdag d. 17 februar 2015 kl. 19.00
i Grønløkkeskolens kantine

Dagsorden er som følger
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Regnskabet
forefindes og kan ses inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
4. Indkomne forslag
Der er 2 indkomne forslag – Se næste side for udvidet beskrivelse:
1. Skovbrynet 1 foreslår retablering af sti syd for Skovbrynet 1.
2. Bestyrelsen fremsætter forslag om at få generalforsamlingens godkendelse af en
rammebevilling i størrelsesorden ca. kr. 60.000,- til etablering af et gyngestativ ved
legepladsen på det store fællesområde mod vest.
5. Budget for det kommende år – Budgetforslag forefindes og kan ses inden
generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
6. Vejfond – bidrag fra kontingentandel, jf. § 9, stk. 12; Anvendelse af midler.
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 500,- pr. kvartal
8. Valg af bestyrelse – På valg er: Kasserer, Frank Martensen – Genopstiller ikke
Bestyrelse, Frank Stender – Genopstiller
Bestyrelse, Herluf Bjerg – Genopstiller
9. Valg af 2 suppleanter – Pt. valgt: 1. Suppleant, Henrik Rokkedahl – På valg
2. Suppleant, Kent Morgenstjerne – På valg
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant – Nuværende er:
Revisor, Simon Kjeldahl – Ikke på valg
Revisorsuppleant, Erling Olesen – På valg
11. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Grundejerforeningen Vestergård
8361 Hasselager
Indkomne forslag – jf. dagsordenens pkt. 4
1. Skovbrynet 1 foreslår retablering af sti på fællesarealet syd for Skovbrynet 1.
Ved overdragelse af fællesarealet i 2003, var der etableret en gangsti fra skoven til
den vestlige del af Skovbrynet. Da denne sti aldrig er blevet vedligeholdt af
grundejerforeningen, og derfor er fuldstændig tilvokset, foreslår vi den reetableret
som oprindelig i lighed med andre stier i grundejerforeningen iht. til nyhedsbrev af
GF uge 26, 2014. Derfor syntes vi det er helt naturligt at denne sti også indgår i
dette.
Der er fra DGGD indhentet et tilbud på opgaven, hvor det er estimeret til godt kr.
30.000,-.
2. Bestyrelsen fremsætter forslag om at få generalforsamlingens godkendelse af en
rammebevilling på ca. kr. 60.000,- til etablering af et gyngestativ ved legepladsen
på det store fællesområde mod vest.
Efter etableringen af den store legeplads på fællesområdet mod vest, har der været
en del henvendelser og spørgsmål om muligheden for også at etablere et
gyngestativ, ikke mindst på sidste års generalforsamling. Det er med baggrund i
disse ønsker, at bestyrelsen ønsker at bede generalforsamlingen om en
rammebevilling til etableringen af et gyngestativ, så legepladsens målgruppe
udvides til gavn for en bredere del af områdets beboere.
Desværre er kravene til legeredskaber på offentlige legepladser skrappe, og der
skal etableres faldsikkert underlag, som alt i alt gør at projektet vil løbe op i
størrelsesorden kr. 60.000,-.
Begge forslag vil af de respektive forslagsstillere blive nærmere præsenteret og
begrundet på generalforsamlingen.
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