
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 

Formand: Tom Kristensen    Telefon: 45 81 87 16  

Sømandshvile Park 13   Mobil: 41 62 63 96 

2960 Rungsted Kyst   E-mail:  Kristensen@Tollerup.net 

 
 

10. november 2013 

I henhold til vedtægternes §8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 
Sømandshvileparken  

Onsdag d. 4. december 2013 kl. 19:00 
i Rungsted Golfklubs lokaler, Vestre Stationsvej 16. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §8: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer 

Regnskab med noter, herunder regnskab for fonden er vedlagt denne indkaldelse. 
Det bemærkes, at p.g.a. den ene revisors rejseaktivitet er regnskabet pr. udsendelsesdatoen kun 
underskrevet af den ene revisor. 

 
4. Rettidigt indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 
5. Økonomi 

A: Fremlæggelse og godkendelse af budget.  
Budget med noter er vedlagt denne indkaldelse sammen med regnskab. 

B: Fastsættelse af kontingent. 
C: Fastsættelse af administrationstillæg ved restancer. 
D: Fastsættelse og godkendelse af bidrag til fonden. 
E: Fastsættelse af antal ”grønne dage” samt godkendelse af beløb som betaling for ikke ydede 

”grønne dage”. 
 

6. Valg af formand for bestyrelsen 
Tom Kristensen, SP13 er på valg.  

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

 Janne Rømsing, SV15 er på valg. 

 Tine Edelmann, SV5 er på valg 

 Susanne Drejet Løth, SV25 er i årets løb indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Mogens 
Kofmann og er således på valg for en 1-årig periode. 

 
8. Valg af kasserer 

Peder Krag er i 2012 valgt for 2 år og er således ikke på valg. 
 
9. Valg af revisorer samt suppleanter  

 
10. Eventuelt 
 
 



  Side 2 af 2 sider 

 

Regnskab og budget vedlægges denne udsendelse. 
 
Det i regnskabet anførte budget for 2013 er blevet revideret flere gange siden forelæggelsen ved GF i 
december 2012: 

 Det ved GF i 2012 fremlagte budget var udarbejdet under den forudsætning, at et foreslået kloak 
renoverings projekt blev vedtaget. Det foreslåede projekt blev imidlertid ikke vedtaget, hvorfor i.h.t. 
referatet af GF i 2012 det fremlagte budget blev vedtaget med undtagelse af de poster, som 
vedrørte kloakprojektet. 

 Ved ekstraordinær GF d. 1. oktober 2013 blev der vedtaget et kloak renoverings projekt. I 
forbindelse med denne vedtagelse blev der vedtaget en ændring af budgettet for 2013. 

 
Med nærværende udsendelse er der vedlagt et dokument betegnet Budget revision 2013. 
Dette dokument viser de ovenfor beskrevne justeringer af budgettet for 2013:  

 Venstre kolonne viser det ved GF i 2012 forelagte budget 

 Næste kolonne viser budgettet efter at kloak projektet er trukket ud af budgettet. De skraverede 
felter viser de foretagne justeringer. 

 Endelig viser højre kolonne budgettet for 2013 efter vedtagelsen på den ekstraordinære GF i 2013. 
Igen viser de skraverede felter de foretagne justeringer. 

 
Det er det endelige budget for 2013 i højre kolonne af Budget revision 2013, som er overført til 
budgetkolonne i regnskabet for 2013 (kolonnen helt til venstre i regnskabet). 
 


