
 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 

Formand: Tom Kristensen    Telefon: 45 81 87 16  

Sømandshvile Park 13   

2960 Rungsted Kyst   E-mail:  Tom_Kri@post1.tele.dk 

 

14. oktober 2012 

I henhold til vedtægternes §16 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling (GF) i 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken  

Tirsdag d. 30. oktober 2012 kl. 19:30 
i Rungsted Golfklubs lokaler, Vestre Stationsvej 16. 
 
Indkaldelsen sker efter henvendelse fra Hans Christian Colov, SP31, og Anette Poulfelt, SP17. 
Som det fremgår af sidste linie under afsnit 4.1 af referatet af grundejerforeningens GF i december 
2011 gav Colov / Poulfelt udtryk for, at de ville arbejde videre med at finde mulige løsninger på 
afhjælpning af den meget dårlige mobiltelefon modtagelse i foreningens område. 
Colov og Poulfelt har nu i samarbejde med Hørsholm Kommune og teleselskaberne udarbejdet et 
sådant forslag, som de ønsker at forelægge for medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
For at aflaste den ordinære GF i december har bestyrelsen besluttet at overføre 2 dagsordenpunkter 
fra den ordinære til den ekstraordinære GF. 
 
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling bliver herefter: 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Forslag fra Hans Christian Colov og Anette Poulfelt om etablering af mobiltelefon antenner 

 
3. Forslag fra Britta & Kaj Helweg Jørgensen, SP23, om fællesprojekt med nye vinduer og døre 

 
4. Forslag fra bestyrelsen om tilretning af parkplan  

 
5. Eventuelt 
 

 
Ad dagsordenens punkt 2 
 
Materialet vedrørende Colov / Poulfelt’s forslag omdeles til medlemmerne i løbet af søndag d. 14. 
oktober. 
  
Opmærksomheden henledes på, at Colov / Poulfelt indbyder til rundtur for fremvisning af de 
foreslåede positioner for antenner. Rundgang d. 23. oktober kl. 17:30 og d. 27. oktober kl. 10. 
Begge dage er mødested ud for SP3. 
 
Hvis medlemmerne i øvrigt har spørgsmål eller kommentarer til forslaget er de velkomne til at kontakte 
Anette Poulfelt på mail adressen  APO@xafir.dk eller på eet af følgende telefonnumre: 
40 20 50 40 (mobil) eller 45 57 22 23 (fastnet) 

mailto:APO@xafir.dk
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Ad dagsordenens punkt 3 
 
Helweg Jørgensens forslag til fællesprojekt vedlægges denne indkaldelse som vedlagt fil. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 4 
 
Der henvises til Sømandshvilepost for september 2012, som blev usendt / omdelt til alle medlemmer 
d. 1. september 2012. Side 2 af denne Sømandshvilepost omhandler punktet Tilretning af parkplan. 
 
Der er i forslaget ikke indeholdt nogen indholdsmæssige ændringer i den p.t. gældende parkplan, men 
udelukkende en tilretning af planens udseende, som gør den mere letlæselig og operationel. 
 
Bestyrelsen indstiller forslagene til tilretning af parkplan som er specificeret i Sømandshvileposten af 
september  2012 godkendt af GF, så vi fremover får en mere læsevenlig parkplan. 
 
 

 
 
Bestyrelsen håber at se rigtigt mange af grundejerforeningens medlemmer til den ekstraordinære 
generalforsamling d. 30. oktober. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn 
Grundejerforeningen Sømandshvileparken 
P.b.v. 
Tom Kristensen, formand  


