
 

Tangbjerg Grundejerforening 

Besøg vores hjemmeside for oplysninger og kontakt: 

www.tangbjerggrundejerforening.dk/ 
CVR.nr. 30 74 43 22 

Generalforsamling 2018 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling som afholdes: 

Tirsdag d. 13/3-2018 kl. 19.00 i Ølstykke Bibliotek, kælderen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen foreslår Kim Olsen 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

 Fremlægges på generalforsamlingen. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
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4. Forslag fra bestyrelsen; herunder fastsættelse af kontingent. 

 Bestyrelsen foreslår at kontingentet nedsættes til 400 kr. 

Dette skyldes at vi som grundejerforening ikke har brugt pengene der 

er budgetteret med de seneste år, og derfor nu har opbygget en stor 

egenkapital. Bestyrelsen mener, at egenkapitalen skal ned på et rimeligt 

niveau igen.   

5. Forslag fra medlemmerne. 

 Såfremt der indkommer nogen forslag, vil de blive runddelt inden 

generalforsamlingen.  
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6. Fremlæggelse af budget. 

Tangbjerg Grundejerforening – budget for året 2018 

  Udgifter Indtægter 
Kontingent 229 parceller a 400 kr.   91.600,00 

1 Advokat / revisor            10.000,00    

2 Fællesarealer, faste udgifter            50.000,00    

3 Fællesarealer øvrige udgifter            10.000,00    

4. Forsikringer              1.500,00    

5. Fællesarrangementer            10.000,00    

6. Møde og generalforsamling              9.000,00    

7. Kontorartikler, kopi, omdeling              1.000,00    

8.Tele og it omkostninger                 600,00    

9. multidata (pbs/nets)              2.500,00    

12 Bestyrelsesgodtgørelse              4.400,00    

13. gebyrer bank                 500,00    

15. småanskaffelser              1.000,00    

16 Kontingent                 300,00    

17. klage og indsigelser                 500,00    

18. gaver              1.500,00    

Samlet udgifter / Indtægter kr 102.800,00 kr 91.600,00 

Årets over-/underskud   kr -11.200,00 

 

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år). 

På valg: Britta Ottosen - stopper 

  Janus Pedersen - genopstiller 

  Emilie Just Nielsen – genopstiller 

  Signe Blegmand - opstiller 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år).  

På valg: Kim Olesen - genopstiller 

Vakant 

9. Valg af regnskabskyndig revisor.  

 Bestyrelsen foreslår at den indgås aftale med revisionsfirma, hvis ikke 

der er en som melder sig frivilligt.  

10. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest d. 27/2-17, skal sendes til formand@tangbjerggrundejerforening.dk 

Husk du selv skal være tilstede på generalforsamlingen og fremlægge dit forslag. 
 


