
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Dankær.

Sted
Stengårdsskolen, lokale 92.

Tid
Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.

Dagsorden

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

Ad 2 - Bestyrelsens beretning for året 2015-2016
På den ordinære generalforsamling den 12. maj 2015 blev Ole (S33) og Ole (S51) valg som 
medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen har fokuseret på at opretholde den daglige drift af grundejerforeningen. Der er ikke 
påbegyndt nye tiltag i løbet af året.

Der har været en henvendelse om erstatning for en skade på grund af manglende snerydning på 
stien mellem Sigridsvej og Jarlsvej. Bestyrelsen har afvist kravet. Efter kommunens 
senrydningsregulativ er det de grundejere, hvis grund grænser op til stien, der har pligten til at rydde
sne på stien. Da foreningen ikke er forpligtet til at rydde sneen kan foreningen ikke være 
erstatningsansvarlig.

Det har som frygtet ikke været muligt at lave en aftale med DONG om lamperne på stien mellem 
Sigridsvej og Jarlsvej. DONG har ikke ønsket at komme med et andet tilbud det det oprindelige, der
er mange gange højere end den pris kommunen har betalt for de tilsvarende lamper. Det betyder, at 
DONG på et tidspunkt fjerner lamperne på stien.

Foreningen har fortsat en sund økonomi. Regnskabet viser et resultat/overskud på ca. 20.000 kr. og 
har med en egenkapital på ca. 227.000 kr. 

Peder har meddelt, at han efter mange år i bestyrelsen ikke genopstiller. Bestyrelsen siger Peder 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 



fastholdes på de nuværende 1.200 kr. Kontingentet betales i to lige store rater.

Ad 6 – Valg af formand
Der skal vælges en formand foreningen.

Jan genopstiller ikke.

Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ud over Ole og Ole, der er valgt frem til generalforsamlingen i 2017, skal der vælges to menige 
bestyrelsesmedlemmer.

Trevor genpostiller.
Peder genopstiller ikke.

Ad 8 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter


