Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Dankær.
Sted
Stengårdsskolen, lokale 92.
Tid
Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.
Dagsorden
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab, underskrevet af formand, kasserer og revisorer.
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Eventuelt

Ad 2 - Bestyrelsens beretning for året 2014-2015
På den ordinære generalforsamling den 21. maj 2014 var det ikke muligt at danne en bestyrelse
bestående af fem medlemmer, ud over Peder (J25) og Jim (S24). Der skulle derfor indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 8.
december 2014, hvor der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Her blev Jan (S31) valgt som
formand. Trevor (S30) og Ole (S51) blev valgt som menige medlemmer. Derved kom bestyrelsen
med Peder og Jim op på de krævede fem medlemmer.
Bestyrelsen har fokuseret på at opretholde den daglige drift af grundejerforeningen. Der er ikke
påbegyndt nye tiltag i løbet af året.
DONG har kontaktet grundejerforeningen, og spurgt om grundejerforeningen vil købe to af
gadelamperne på stien mellem Sigridsvej og Jarlsvej. Den ene at de to lamper DONG vil sælge står
dog ikke på grundejerforeningens grund. Forhandlingerne med DONG har været meget besværlige.
Det skyldes dels, at DONG vil have en meget høj pris for de 20 år gamle gadelamper. Derudover
har det ikke været muligt at få gjort DONG klart, at vi kun har interesse i de lamper, der står på
vores grund.
På nuværende tidspunkt virker det ikke sandsynligt, at vi bliver enige med DONG. Det betyder, at
DONG fjerner lamperne på stien senest den 1. juli 2015.
Foreningen har fortsat en sund økonomi. Selvom der var flere udgifter end ventet til den grønne dag
i foråret 2014, har foreningen haft et betydeligt overskud i regnskabsåret. Foreningen har gennem
de sidste år haft et overskud og har derved opbygget en betydelig formue.
Beplantningen ved både regnvandsbassinet og langs Krogholmvej er vokset så meget, at bestyrelsen
vil benytte lejligheden til at nævne beskæring/fældning af den her i beretningen. Ved
regnvandsbassinet skal vi bede jer aftale det med bestyrelsen, inden I begynder at fælde
beplantningen. Langs Krogholmvej vil bestyrelsen lade det være op til dem, der bor op mod
beplantningen at vurdere, om der er behov. Bestyrelsen vil opfordre jer til at koordinere
beskæringen med jeres naboer.

Jim har meddelt, at han efter mange år i bestyrelsen ikke genopstiller. Bestyrelsen siger Jim tak for
det store arbejde, han har ydet gennem de sidste mange år.
Ad 3 – Aflæggelse af regnskab
Se vedlagte bilag.
Ad 4 – Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke modtaget nogen forslag.
Ad 5 – Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Se vedlagte bilag, hvor budgettet står i højre kolonne. Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent
nedsættes fra 1.600 kr. til 1.200 kr. Kontingentet betales i to lige store rater.
Ad 6 – Valg af formand
Formanden blev i december valgt frem til generalforsamlingen i 2016.
Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ud over Peder og Trevor, der er valgt frem til generalforsamlingen i 2016, skal der vælges to
menige bestyrelsesmedlemmer.
For at sikre, at der hvert år er to menige medlemmer på valg, har bestyrelsen aftalt, at Ole (S51)
stiller sit mandat til rådighed.
Ole genopstiller.
Ad 8 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

