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Holte den 5. marts 2022 

Grundejerforeningen Parcelgårdens rækkehuse 

Til Grundejerforeningens medlemmer 

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

generalforsamling, der afholdes 

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 20.00  

I  

Sognegården 

Efter vedtægternes §10 vælges forsamlingens dirigent. Derefter afholdes generalforsamlingen 

med følgende dagsorden, jf. vedtægternes §5. 

Dagsordenens punkt 1: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2021. Se bilag. 

Dagsordenens punkt 2: Godkendelse af regnskab for 2021. Se bilag. 

Dagsordenens punkt 3: Godkendelse af budget for 2022. Se bilag. 

Dagsordenens punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Bestyrelsen fik efter 

sidste års generalforsamling følgende sammensætning: 

Plads 1: Johannes Larsen, Parcelvej 34C, kasserer (på valg-villig til genvalg) 

Plads 2: Klaus Borello, Parcelvej 40A  (udtrådt – ny rep. vælges) 

Plads 3: Bo Dalberg, Granholmen 24  

Plads 4: Sven Koefoed-Hansen, Granholmen 40 (på valg-villig til genvalg) 

Plads 5: Benedicte Arildsbo, Granholmen 21, formand (på valg-villig til genvalg) 

Plads 6: Per Følner, Granholmen 41  

Plads 7: Morten Stephensen, Vejlemosevej 48 

Plads 8: Gustav Anker Sørensen, Vejlemosevej 56, næstformand  

Suppleant er Casper Lythcke-Heiberg, Vejlemosevej 58 samt Lars-Christian Borg, Granholmen 19. 

Suppleanter er valgt for 1 år.  

Dagsordenens punkt 5: Valg af revisorer, som vælges for 1 år.  
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John Lange er villig til genvalg. 

Birgitte Kuhlmann ønsker ikke genvalg 

Dagsordenens punkt 8: Fremtidens arbejdsdage – skal de have et andet indhold eller nedlægges? 

Parcelgårdens arbejdsdage oplæg til drøftelse 

Tilslutningen til bebyggelsens arbejdsdage, hvor vi traditionelt har udført en række vedligeholdelses- og 

plejeaktiviteter, som vi ellers skulle betale for, har gennem årene været faldende, og ved efterårets 

arrangement var der alene mødt ca. 10 voksne frem i et par timer. Tak for det i øvrigt. 

Det er bestyrelsens vurdering, at det lave fremmøde og det arbejde, der bliver udført dels ikke står mål 

med planlægningen af arrangementet, dels ikke sikrer at vi får udført de nødvendige arbejder.  

 

Bestyrelsen ønsker derfor en drøftelse af, hvorvidt generalforsamlingen er indstillet på at øge 

aktivitetsniveauet betydeligt eller lade gartneren udføre dette arbejde mod betaling. 

Arbejdsdagene rummer også et socialt element, som - hvis vi vælger at lade gartneren udføre arbejdet - kan 

erstattes af en eller anden form for sommerarrangement, hvis der er beboere, som vil være med til at 

lægge kræfter i et sådant arrangement. 

Dagsordenens punkt 9: Evt. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 


