Grundejerforeningen Vestergård
8361 Hasselager

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vestergård
Generalforsamlingen afholdes

Mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.00
i Tranbjergskolen, Grønløkkeafdelingens 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 i alt fremsendt 6 forslag til årets generalforsamling:
1. Bestyrelsen fremsætter på opfordring forslag om at der indkøbes og placeres en
Hjertestarter i området. Der er vel tæt på 500 beboere i vores område, og et check på
hjertestarter.dk viser, at nærmeste hjertestarter der er tilgængelig hele døgnet, er placeret
mere end 2 km væk. Alle håber naturligvis den aldrig bliver nødvendig, men skulle det ske,
kan det være en ”billig” investering. Hjertestarteren tænkes i givet fald placeret ved
Jegstrup Have (VGP 17-51) som ligger mest centralt placeret indenfor vores område.
Generalforsamlingen anmodes derfor om en budgetramme som dækker både hjertestarter
og udendørs monteringsskab, på op til kr. 15-20.000,-.
2. Kirstine Haidarz Olesen, PVG29B fremsætter forslag om at der opstilles udendørs
træningsredskaber ved legepladsen, så forældre kan træne mens børnene leger.
Budgetramme ukendt.
3. Maiken og Casper Amdi Lund Jensen, VGP9 fremsætter forslag om at få lavet dræn på
græs arealet bag VGP9 op mod legepladsen, da området ofte er sumpet efter regnvejr.
Budgetramme ukendt.
4. Dennis Buhl, JGV112 fremsætter forslag om at der opsættes chikane mod
cykler/scootere ved overgang mellem vej og sti mellem JGV 112 og 114.
Budgetramme ukendt.
5. Bestyrelsen for andelsforeningen Porsehøjen fremsætter forslag om at der opsættes
skilte med max. hastighed på f.eks. 30 km/t v. indkørslen til PVG, da det opleves at der
køres for stærkt på PVG.
Budgetramme ukendt.
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6. Forslag, fremsat af Bestyrelsen, med anmodning om bevilling af max. kr. 8000,-, til
indkøb af nyt telt til grundejerforeningen.
Vi har i grundejerforeningen igennem mange år, haft et telt til udlejning blandt foreningens
medlemmer. Teltet er efterhånden repareret nogle gange, og er efter sidste sommers
blæsevejr temmelig medtaget. Teltet har været billigt, og er da også tjent hjem igen. Det
har gennem sin levetid været brugt til vejfester, studentergilder, konfirmationer, runde
fødselsdage osv.
Bestyrelsen foreslår derfor at købe et nyt telt af god kvalitet, som medlemmerne kan nyde
godt af de næste mange år. Markedet er undersøgt, og for max. kr. 8000,- kan der
erhverves et telt af god kvalitet, der samtidig kan varieres i størrelse, så flere kan få glæde
af det. Samtidig kan lejen måske sættes op fra de 300kr i dag, til 400kr. Således vil teltet
efter kun 20 ganges udleje, være tjent hjem.
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:

9. Valg af 2 suppleanter
Pt. valgt:

Kasserer, Lone Litvak –
Næstformand, Herluf Bjerg –
Sekretær, Frank Stender –

Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller

1. Suppleant, Jan Danielsen –
På valg
2. Suppleant, Åse Dahl Tranberg – På valg

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Nuværende er:
Revisor, Maiken Jensen –
På valg
Revisorsuppleant, Ulla Vorbeck – På valg
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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