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Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn torsdag d. 8. 
februar 2007 kl. 19.00 i Skovvang Stadions kantine. 

 
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 

• Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen. 

• Bestyrelsen har følgende forslag: INGEN 
4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2008) 
5. Valg af bestyrelse 

På valg er:  
• John Køhler (formand)  
• Annelise Mikkelsen 
• Lau Nygaard 
• Ulrik Rosendal-Jensen (sekretær) 
• Sanni Buresund (revisor) 
• Kirsten-Inger Andersen (bestyrelsessuppleant) 
• Anni Christiansen (revisorsuppleant) 

7. Eventuelt     
DONG Energy vil give en orientering vedrørende mulighed for fibernet til internet, telefoni 
og tv. Bestyrelsen skal venligst bede medlemmerne om helt uforpligtende at tilkendegive 
deres eventuelle interesse herfor på nedenstående slip og aflevere slippen hos John Køhler 
(Gøgevang 2) eller Peter Krogsgaard (Allikevang 17) eller Lau Nygaard (Spættevang 14) 
eller Ulrik Rosendal-Jensen (Mejsevang 3).  

● Tilslutning til fibernet fra DONG Energy kræver, at mindst 45 medlemmer af 
grundejerforeningen tager imod tilbuddet 

● Der er en engangsudgift, for hver husstand, på fiberinstallation (2995 kr) og 
indføring af fiber (kan gøres selv) til  huset (3000 kr for de første 15 m fra skel),  i alt 
6000 kr. 

● For en månedlig pris af ca. 450 kr for hver husstand kan der eksempelvis fås hurtig 
internet (2 Mbit download og 2 Mbit upload), telefonabonnement det vil sige 
samtaler til 10 øre/minut (dansk fastnet minus service- og særtjenestenumre), samt tv 
grundpakke ( DR1, DR2, TV2, Sverige 1, Sverige 2, NRK1, TV2 Norge). Der er 
naturligvis mange andre muligheder end førnævnte eksempel. 
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Uforpligtende tilkendegivelse :  

Jeg har interesse i fibernet fra DONG Energy  
Adresse :                                                                                                                                  

 


