Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
www.tokkekoeb.dk

Lillerød den 10. februar 2016

v/Peter Krogsgaard, Allikevang 17, 3450 Allerød
Tlf: 48 17 47 62, E-mail: formand@tokkekoeb.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
tirsdag d. 15. marts 2016 i Biblioteket på Skovvang Skole kl. 19:00.
Efter selve generalforsamlingen kommer firmaet Næralarm kl. ca. 20:45 og præsenter deres
alarmløsning bl.a. baseret på nabohjælp. Se mere på www.tokkekoeb.dk eller www.naeralarm.dk
eller ret henvendelse til Lau Nygaard (4816 1116), der ligger inde med et mindre antal brochurer.
Præsentationen inkl. spørgsmål forventes at vare ca. 3 kvarter.
Dagsorden i henhold til vedtægternes V.2:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer
•
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.
Da kommunen ikke længere rydder sne på de offentlige villaveje, foreslår bestyrelsen, at der
indgås en fast aftale om snerydning hos en lokal udbyder heraf. Vi lægger op til, at
beslutningen om rydning eller ej overlades til entreprenøren i henhold til en aftale om vis
snedybde førend der ryddes. Der foreslås et niveau svarende til det tidligere kommunale,
altså at der skal være faldet 5-7 cm sne. Til forskel fra den kommunale service vil aftalen
indebære, at der også ryddes aften/nat og weekend.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år (2017).
Bestyrelsen forslår forhøjelse af kontingentet til kr. 400,- gældende for 2017 jf.
vedlagte budget. Begrundelsen herfor er, at vi ønsker at fastholde det nuværende
serviceniveau med 2 runder containere til haveaffald, en om foråret og en om
efteråret samt at kunne rumme forøgede udgifter til snerydning.
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
•
Niels Froberg Nielsen, kasserer (genopstiller)
•
Lau Gottschalk Nygaard, sekretær (genopstiller)
•
Peter Virklund (genopstiller)
•
Kirsten-Inger Andersen, bestyrelsessuppleant
•
Søren Jensen (genopstiller)
•
Christian Weiglin Thorn, revisor (genopstiller)
På valg er ikke:
•
Peter Krogsgaard, formand
Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer. Vi opfordrer til, at man
melder sin interesse ved henvendelse til bestyrelsen.
7. Eventuelt
8. Besøg fra firmaet Næralarm kl. ca. 20:45.

