
GRUNDEJERFORENINGEN 

PARCELGÅRDENS RÆKKEHUSE 

Bestyrelsen                                                                                              Holte, den 25.marts 2013 

 

 

 

 

TIL GRUNDEJERFORENINGENS MEDLEMMER 

 

 

Grundejerforeningens medlemmer indkaldes hermed, jf. vedtægternes § 5 til den årlige, ordinære 

generalforsamling, der afholdes 

 

onsdag den 13.marts 2013 kl. 20.00 

i 

restaurant Jægerhuset, Dronninggårds Allé 126 A 

 

Efter vedtægternes § 10 vælges forsamlingens dirigent, og derefter afholdes generalforsamlingen                                                     

med  følgende dagsorden, jf. vedtægternes § 5.  

Uden for generalforsamlingens ordinære dagsorden vil kriminalkommissær Lars-Christian Borg, 

Granholmen 19, til indledning orientere om ”Projekt Nabohjælp”. 

 

Dagsordenens punkt 1:  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2012. Se bilag. 

 

Dagsordenens punkt 2:  Godkendelse af  regnskab for 2012. 

 

Dagsordenens punkt 3:  Forelæggelse af budget for 2013. 

 

Regnskab for 2012 og budget for 2013 vedlægges. 

 

Dagsordenens punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Bestyrelsen fik 

efter sidste års generalforsamling følgende sammensætning: 

Plads nr. 1:  Johannes Larsen, Parcelvej 34 C, kasserer 

Plads nr. 2:  Else Lunøe, Parcelvej 40 B 

Plads nr. 3:  Bjarne Halse-Svendsen, Granholmen 20 

Plads nr. 4:  Thomas Løche Andersen, Granholmen 34 

Plads nr. 5:  Benedicte Arildsbo, Granholmen 21, formand 

Plads nr. 6:  Ingen valgt 

Plads nr. 7:  Preben Olesen, Vejlemosevej 50, næstformand 

Plads nr. 8:  Gustav Anker Sørensen, Vejlemosevej 56. 

 

Else Lunøe og Thomas Løche Andersen blev ved forrige generalforsamling (2011) valgt for en 

toårig periode og er derfor nu på valg. De er begge villige til genvalg. De øvrige medlemmer blev 

sidste år valgt for en toårig periode og er derfor ikke nu på valg. Alle villige til at fortsætte i 

bestyrelsen. 

Flemming Borge er villig til at lade sig genvælge som suppleant.  

Plads nr. 6 er af formanden opfordret til at foreslå en kandidat. Der har ikke været nogen reaktion på 

dette, men der er selvfølgelig stadig mulighed for at melde sig. 

 

Dagsordenens punkt 5: Valg af revisorer. 

De to revisorer Anne Birte Pade og John Lange er villige til genvalg. 

 



 

 

Dagsordenens punkt 6:  Behandling af  indkomne forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har modtaget et forslag om, at bestyrelsen udarbejder et alternativt byggeblad til 

haveskur, der kan bygges væsentligt billigere end den i dag påbudte løsning i byggebladet om 

haveskure. Forslagsstilleren vil på generalforsamlingen motivere sit forslag. 

 

Dagsordenens punkt 7:  Orientering om bestyrelsens arbejde med foreningens nye hjemmeside. 

 

Dagsordenens punkt 8:  Bestyrelsen foreslår for gartnerarbejdet på fællesarealerne, at der bruges 

ukrudtsbekæmpelsesmidler i et begrænset omfang, se vedlagte tilbud fra gartneren. 

Efter foreningens vedtægters § 4 kan beslutning om brug af bekæmpelsesmidler ske ved 

simpel stemmeflerhed på en generalforsamling 

 

Dagsordenens punkt 9:  Bestyrelsens forslag til byggeblad om markiser. Forslaget vedlægges som 

bilag . 

Efter foreningens vedtægters § 4 kan beslutning om vedtagelse af byggeblade ske ved simpel 

stemmeflerhed på en generalforsamling. 

 

Dagsordenens punkt 10:  Meddelelser og oplysninger fra  bestyrelsen. 

 

 Dagsordenens punkt 11:  Eventuelt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 


