Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
www.tokkekoeb.dk

Lillerød den 12. februar 2018

v/Peter Krogsgaard, Allikevang 17, 3450 Allerød
Tlf: 40 33 86 44, E-mail: formand@tokkekoeb.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
Torsdag d. 15. marts 2018
i Biblioteket på Lillevang Skole afd. Skovvang kl. 19:00
Dagsorden i henhold til vedtægternes V.2:
Valg af dirigent
1. Formandens beretning
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab
3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer
o Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.
o Bestyrelsen har ingen særlige forslag til behandling
4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2018)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 400,- jf. vedlagte budget.
5. Valg af bestyrelse
På valg er:
o Niels Froberg Nielsen, kasserer (genopstiller ikke)
o Lau Gottschalk Nygaard, sekretær (genopstiller)
o Peter Virklund (genopstiller)
o Sanni Buresund, bestyrelsessuppleant (genopstiller)
o Christian Weiglin Thorn, revisor (genopstiller)
På valg er ikke:
o Peter Krogsgaard, formand (genopstiller).
Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer. Vi opfordrer til, at man
melder sin interesse ved henvendelse til bestyrelsen.
6. Eventuelt
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Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2017
Bestyrelsen har i 2017 kun haft en enkelt sag til behandling på foranledning af medlemmerne.
Snerydning
Sæsonens første større snefald, som krævede snerydning, indtraf 12. december. Efter entreprenørens
rydning modtog bestyrelsen et par klager vedr. sne kastet op på allerede ryddede fortove, hhv.
afspærrede indkørsler. Det ser desværre ud til, at problemet gentager sig hver sæson.
Bestyrelsen har været i dialog med entreprenøren herom, og han har lovet at instruere sine
traktorførere om mere omhyggelighed. I et enkelt tilfælde måtte de tilbage for at rydde en komplet
tillukket indkørsel.

Andre sager
Forårsrengøring af kvarteret
Søndag den 2. april 2017 gennemførte vi igen på foranledning af Louise Weiglin Thorn, Mågevang
8, en affaldsindsamling i hele kvarteret, så vinteren efterladenskaber blev fjernet og kvarteret gjort
forårsklart. Indsamlingen bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, og der gennemføres
andre affaldsindsamlinger i Lillerød, Blovstrød og Lynge.
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Fælles affaldsopsamling i Fuglekvarteret
Et år er gået siden sidste affaldsindsamling i vores kvarter, og nu trænger
naturen igen til lidt hjælp. Derfor gentager vi sidste års succes med en kollektiv
indsats i vores boligområde! Mød derfor op søndag d. 22. april kl. 10-

12 og gør en god gerning for vores kvarter og naturen.
Grundejerforeningen har sørget for 10 stk. affaldsopsamlere/gribetænger og Danmarks
Naturfredningsforening donerer affaldssække. Hvis I skal bruge handsker, vogne mv.
medbringes dette selv.
Vi mødes kl. 10 for enden af bakken ved skolestien (Ørnevang). Herfra lægges en
vandringsplan alt efter hvor mange, der møder op. Vi tager udgangspunkt i skolestien og
spreder os ud på villavejene.
Kl. 12 mødes vi igen ved slutningen af skolestien / Fuglekvarteret ved Mågevang, hvor der vil
stå en trailer til affaldssækkene. Affaldet bliver her vejet og sorteret til genbrugsstationen.
Hvis nogen har lyst til at bidrage ned lidt kage og kaffe, vil det kunne stå ved slutstedet.
På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside er affaldsindsamlingen oprettet, og her
kan man se initiativer til oprydning andre steder i landet i april måned, hvor Danmarks
Naturfredningsforening støtter op om initiativer, der befrier naturen for affald. Opslaget
bliver lagt på vores hjemmeside: www.tokkekoeb.dk.
Det er ikke nødvendigt med til- eller afmelding. Spørgsmål om arrangementet kan rettes til
Louise Weiglin Thorn, Mågevang 8, tlf. 22510897.
Vi havde en hyggelig og effektiv dag sidste år, og vi håber meget, at I vil støtte op om dette
initiativ, så det forhåbentligt kan blive til en årlig - eller endnu bedre halvårlig – tradition for
både børn og voksne.

Vi glæder os til at se jer!!
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Resultatopgørelse:
Ar 2016

Ar2017

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Indtægter:
81 .360 Kontingent 227 medlemmer
100 Gebyrer
Renter

90.800
250

81.460

91.050

90.400

90.400

90.400

61 .764
6.250
3.750
71.764

83.000

83.000

83.000

273
939

700
700
1.400
2.000
600
3.000
2.500
600
500
2.500

700
700
1.400
2.000
600
3.000
2.500
600
500
2.500

700
700
1.400
2.000
600
3.000
2.500
600
500
2.500

90.400

90.400

90.400
0

Indtægter i alt

Udgifter:
65.667 Containerordning
Snerydning 1. halvår
Snerydning 2. halvår
65.667
Container og snerydning i alt
Godtgørelser:
700 Formand
700 Sekretær
1.400 Kasserer
806 Kontor, tryk, omdeling
309 Generalforsamling
1.624 Bestyrelsesmøder
2.157 Gebyrer PBS
129 Gaver
213 Hjemmeside
1.699 Kontorudstyr og vedligeholdelse

700
700
1.400
671
288
2.537

9.737

Udgifter i alt

7.508

14.500

14.500

14.500

6.056

Årets resultat

11 .778

-7.100

-7.100

-7.100

Balance:
Ar 2016

Kontingent for året
400
400

Aktiver pr. 31/12

Ar2017

140.334 Bankindestående

140.334

151.712

Aktiver i alt

151.712

Passiver pr. 31/12
1.800 Skyldige omkostninger
1.200 Forudbetalt kontingent

1.800
800

3.000

2.600

Fremmedkapital i alt

131 .278 Egenkapital pr. 1/1
6.056 Årets resultat

137.334
11.778

149.112
-7.100

142.012
-7.100

137.334

Egenkapital i alt

149.112

142.012

134.912

140.334

Passiver i alt

151.712

Kasserer:
Årsregnskabet for 2017 er i overensstemmelse med foreningens bogholderi, som jeg har
revideret. Dokumentation for beholdningernes tilstedeværelse pr. 31/12 2017 er forevist.
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