
Indkaldelse til: 

Ordinær generalforsamling 

afholdes i “Gnisten”, Nyvej 38 

Tirsdag, den 25. marts 2008, kl. 19.00 
med følgende dagsorden: 
1 Valg af dirigent. 
2 Beretning om det forløbne år. 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4 Forslag med økonomiske konsekvenser, og på baggrund af 

disse, fastsættelse af  kontingent for det kommende år. 
5 Forslag iøvrigt. 
6 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.  
7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9 Eventuelt. 

Ad pkt. 4, Forslag med økonomi i: 
• Bestyrelsen foreslår: “Budget for 2008.  

Forslaget findes på bagsiden af denne indkaldelse 
Ad pkt. 5, Forslag iøvrigt: 
• Forslag fra Matr. 6 it  Ehlers Hansen  om nedlæggelse af legepladsen.  

Mit forslag er begrundet af,  at jeg flere gange har set større børn ”lege” der,  med så-
dan voldsomhed at det ikke er leg, men direkte hærværk der foregår. Det kan heller ik-
ke være rigtigt, at vi skal stille legeplads til rådighed for dagplejemøderne i og uden for 
vores ejerforeningen og i særdeleshed ikke at ejerforeningen skal sørge for oprydning/
rengøring efter dem. 

Ad pkt. 6, Valg til bestyrelsen. 
• På valg er Ferdinand Franzpötter, Henning Bagger og Kirsten Rasmussen, 

der alle er villige til genvalg. 

Hjemmeside for grundejerforeningen 
Besøg grundejerforeningens hjemmeside på internettet. I modsætning til mange andre sites, er det ikke hensigten 
at trække en masse besøgende til vores hjemmeside. Vi vil hellere tolke vores område på nettet som en slags op-
slagstavle og arkiv for medlemmerne. Anvendelig – ikke mindst, hvis du skal sælge din ejendom. 
På nettet vil du kunne se vores vedtægter og deklaration for området samt seneste/vigtige nyheder. Endvidere vil 
det også være muligt at  se tidligere års regnskaber og referater. Disse kan downloades i PDF-format. Endelig er 
der nogle links til nogle oplagte og relevante hjemmesider. Yderligere forslag til links modtages gerne. 
Seneste nyt: På forsiden kan du nu se de kommende 2 timers Tog– og busafgange fra Gadstrup. 

h t tp : / /www.dygr for.dk 
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