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

Tirsdag d. 23. februar 2016 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 ingen indkomne forslag fra foreningens medlemmer, men bestyrelsen fremsætter ét
forslag som beskrevet herunder:
1. De sidste par år har foreningen haft begrænsede udgifter til specielt snerydning, men
også andre vedligeholdelsesopgaver. På den baggrund ser foreningens driftsøkonomi
ganske pæn ud. Det er dog bestyrelsens vurdering, at en nedsættelse af kontingent, enten
vil have ringe betydning for den enkelte beboere, eller alternativt hurtigt skabe en kritisk
situation ved blot moderat snefald. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre en éngangs ekstraordinær overførsel af kr.
200.000,- fra driftskontoen til vejfonden. Vejfonden vokser fornuftigt, men er med al
sandsynlighed utilstrækkelig ift. den dag der skal forestå større udskiftninger af
belægninger indenfor foreningens område, hvorfor den foreslåede overførsel vil reducere
behovet for ekstraordinære opkrævninger fra medlemmerne, når den tid kommer.
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:

Formand, John Kornmaaler – Genopstiller
Bestyrelsesmedl., Flemming Degn – Genopstiller

9. Valg af 2 suppleanter – Pt. valgt:

1. Suppleant, Søren Fomsgaard – På valg
2. Suppleant, Michael Østergaard – På valg

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant – Nuværende er:
Revisor, Simon Kjeldahl – På valg
Revisorsuppleant, Erling Olesen – På valg
11. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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