Grundej erforeningen

S

ønders øhav en

v/ Ulla Nielsen Dalsø Park 91 3500 Værløse

Torsdag 14 marts 2013

kl. 19.30

Værløse Kirke , Brorson Stuen Højloft Vænge 20,3500 Værløse
Værløse 25 februar 2013.
Hermed indkaldes
1

.

2.

til

ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.

3.

Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. (regnskab vedlagt)

4.
5.

Behandling af reftidigt indkommet forslag.
Se bilag
Fremlæggelse af budget2Ol3 samt fremlæggelse af kontingent.

6.

Valg af bestyrelse i henhold

til

$ 12.

a. Ulla Nielsen

nr. 91
b. Lone Berg
nr. 17 B
c. Henning Stieper nr. 89
e. Jørgen Rasmussen m. 7 B
f. Pernille P. Søderberg nr. 19 B
g. Kim Hendrup nr.25 A
h. Gitte Tolbøll Jensen nr. 33 A
7

.

Fofmand
Kassere

ikke på valg
modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem ikke på valg
Bestyrelsesmedlem modtager valg
Bestyrelsesmedlem ikke på valg
påvalg
1. Suppleant
på valg
2. Suppleant

Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

a. l. Revisor. Bestyrelsen
b. 2 .Revisor. Bestyrelsen
c. 1. Revisorsuppleant
d. 2. Revisorsuppleant.
8.

Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Fuldmagt. Vedtægtens $10. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt
.lngen stemmeberettiget kan dog afgive stemmer i henhold til mere end en
fuldmagt, der dog kan omfatte begge til en gund hørende stemmer.

Værløse, den 15. februar 2013.

Til grundejerforeningen Søndersøhaven

Forslag

til ordinær generalforsamling den L4. malts 2013

Motivation for forslaget:
Den ,'samarbejdsaftale" som bestyrelsen arbejder med er ikke "clearet" af
generalforsamiingen. Det skal den være i henhold til vedtpgternes 511.
Forslagsstilleren har dqn opfattelse, at bestyrelsen ikke på noget tidspunkt har
rååt måndat til at indgå 'samarbejdsaftalen". Forslagsstilleren har den
opfattelse at bestyrelien ikke har informeret tilstraekkeiig om den
iga

ngværende

a

ktivitet.

Baseret på følgende:
Tinglysning af aftalen med kommunen pågår. Kommunen overtager og vedligeholder
nordvolden. Støttemuren og P-pladsen hører til vores bebyggelse og vedligeholdes af os.
Kommunen overtager og vedligeholder endvidere stien rundt orn vores bebyggelse samt
vejen ned til børnehaven.

... er det forslagsstillers opfattetse
511 :

11.

at ovenstående er omfattet af vedtægternes

.4Endr.ineer af vedtægter og orden$reglenent

Til vedtagelse på en gereralforsaurliug af beshrhringer. det går ud på auvende\e af fællesaræler,
forandring af forelingens vedtægter og ordensreglement. ber,'illing af mitller ud over de til
admiuistrariouee uødiendige. på1æg af ydertigere indsktrd i'a meclleumelres side og optagelse af
Iån kærres, at beslutningea r.'edtages ured nrindst :.:: af alle stemmeberettigede. OpIås detfe ikke.
men bliver forslaget vedtaget med sirnpelt flertal, iudkaldes til n1'- generalforcamling, hvor forslaget
kalr vedtag"r **d arr af dJafgivne sfenuner. Besteuuuelseu om, at medleuuneme ikke hæfter
solidartsk or,erfor tredjeruand, kan kuu ærdres ved ensteilrmiglled hos samtlige medleurmerVedtæg:tsæudriuger angående enstemnrighetl hær'er godlrendelse af sanrtlige tbreningens medlemruer. Når der på .rt generalforsamliug er tnrffet g,r'ldig bestemnrelse om bevilling af rnidler
ud over det til adrniliitationen usdvendige. pålæg af ydedi-eere indskud fia medleurnlentes side,
optagelse af lag, er besfyrelsen lre*ry*udiget dl at underskrive for foreningens rnedlemrner i etllett
fo1|1ota. de,r er nødvendigt rit geunemforelse af genemlforsaudingens beslutuing.

Forslag:

eestyreb[n fremlægger og motiverer alle fo{rOld omkring "samarbejdsaftalen'
med kommunen som tilsyneladende har karakter af en slags aftale om
afståeFe af ejendomsret. eksempler på emner der skal uddybes

r
.
r
r

Hvilke rettigheder/pligter opnår grundejerforeningen ved
samarbejdsaftalen?
iuitke rettigtreOer/pligter opnår kommunen ved samarbejdsaftalen?
Er der økonomiske forhold der påvirkes?
Andet ...

Der stemmes om:
Bestyrelsen får generalforsamlingens mandat til at fortsætte arbejdet med
samarbejdsaftalen JalNej.
postet i postkassen Dalsø Park 91, fredag den 15. februar 2013 kl: 19:00.
Med venlig hilsen

Lars Jokumsen

