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21. april 2021 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 5. juni 2021, kl. 10.00 

 

Sted: Oldfruen, Marielyst Strandvej, 4873 Væggerløse 
 

Dagsorden: 

1. Valg 

 a) Valg af stemmetællere 

b) Valg af dirigent 

c) Valg af referent 

 

2. Bestyrelsens beretning    bilag 1 

 

3. Regnskab for perioden 1/1 - 31/12 – 2020   bilag 2 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

a) Budget for 2021  bilag 3 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

 Indkomne forslag  bilag 4  

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er: 

 

a) Kasserer: 

    Tina Hansen   modtager genvalg 

 
b) bestyrelsesmedlemmer 

    Henning Sørensen  modtager genvalg 

    Allan Greve   modtager genvalg 

 

 

    

     

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

 

P. b. v. 

med venlig hilsen 

Hans-Henrik Madsen 

Beretning, regnskab og budget findes på foreningens hjemmeside. Efter 23. maj 2021 
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     Bilag 4,1 
 
 
 
Jeg beder venligst om at følgende forslag optages i dagsordenen til den kommende 
generalforsamling i 2021: 
  

1. Da bidraget til Grundejerforeningen er uregelmæssigt højt i forhold til de omkring 
liggende foreninger, pålægges 

Bestyrelsen at drage omsorg for at bedraget i løbet af de næste 2 år reduceres til 
maksimum kr. 1.500,- per år. Derefter 
Skal der løbende sørges for en reducering således at bidraget indenfor en 5-årig 
periode regnet fra 2021 bliver mindre 
end kr. 1.000,- per år. 
  

2. Det pålægges bestyrelsen ved forhandling med leverandøren af internet og TV 
signal at sørge for at brugerne ikke mere er tvunget til 

at bruge respektivt betale til en ydelse der ikke anvendes. Dette betyder at de enkelte 
brugere selv bestemmer om de skal deltage eller 

om de vil fravælge både TV- og internetydelsen uden fremtidig månedlig udgift for den 
enkelte. Ligeledes skal de forhindres at der aftales en engangsafgift ved fravælgelse. 

  

Jeg beder venligst om at modtage en bekræftelse på at forslagene er modtaget og vil blive 
optaget på dagsordenen. 
  
Med venlig hilsen 
Susanne Nielsen 
Hjortestien 2 
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    Bilag  4,2 
 
 
 
Hej fra Hjortestien 1. 
 
Forslag til generalforsamling (igen i år), der køres jo stadigvæk rigtigt stærkt 
 
Chikaner på / rundt om i Dyrehaven. 
-Chikane i T-kryds ved Dyrehaven / Krondyrstien 
-Chikane i T-kryds ved Dyrehaven / Hjortestien 
-Chikane i T-kryds ved Dyrehaven / Elsdyrstien 
-Chikane i T-kryds ved Dyrehaven / Dådyrstien 
 
-Chikane ved Dyrehaven ud mod Stovby Ringvej 
 
Ved de hvide beton ringe, køres ud på græsset - måske lidt store sten, kunne være en 
billig løsning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Pedersen 
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