
  
 

GRUNDEJERFORENINGEN NORDVANGSPARKEN 
 

GENERALFORSAMLING 2015 
 

Vi indkalder hermed til vores ordinære generalforsamling 
 

Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.30 
 

i FSU Lokaler i Farum Svømmehal, Lokalet ligger til venstre for indgangen 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for året 2014 af formanden. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 samt budget for 2015 - kontingent på kr. 2.500,- årligt – dog 
såfremt Vejudvalgets forslag IKKE bliver vedtaget, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på 
500,- yderligere, dvs. kr. 3.000,- 

4. Præsentation af oplæg fra Vejudvalget   

- Kort præsentation af vejudvalget ved Ernst Jørgensen og Niels Mandrup 
Vejudvalget holder en for-præsentation og dialog aften onsdag d. 18/2 kl. 19.00 i 
Svømmehallens mødelokale 

5. Indkomne forslag  

- Vejudvalgets forslag til renovering af grundejerforeningens vej- og stiarealer. Økonomisk 
konsekvens er på ca. 3.500 kr./parcel årligt, ved et 20-årigt annuitetslån på 5% p.a. udover det 
ordinære kontingent.  

- Desuden foreslår vejudvalget en fast aftale om snerydning (på både veje og stier) med vores 
gartner. Dette vil betyde en øget omkostning i størrelsesordnen 250-500 kr./parcel årligt. 

- Derudover er der forslag om fejning af vejareal samt afstikning af stikanter, som vil beløbe sig til 
et tillæg på ca. 22.800 kr. årligt, svarende til et yderligere tillæg på 400 kr./parcel årligt. 

6. Orientering fra Miljøudvalget 

- Status på arrangementer i 2014 + kommende arrangementer i 2015 

7. Valg af 

a. Kasserer  – Peter Sell 

b. Suppleant – Poul Bæk – Modtager genvalg 

c. Revisor 2 – Hans Holmgren – Modtager genvalg   

8. Eventuelt 
- Opfordring til at medlemmerne klipper buske, hæk og træer ud til vores stier/veje, specielt 
rundt om vores belysning. 

 

Forslag som ønskes behandlet på møde skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af 
generalforsamling. 

 

Bestyrelsen, Vejudvalget samt Miljøudvalget ser frem til at se mange af foreningens medlemmer. 

Vel mødt. 
 

BESTYRELSEN + MILJØUDVALGET+ VEJUDVALGET 


