Grundejerforeningen Sømandshvileparken
7. november 2015
I henhold til vedtægternes §8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Sømandshvileparken
Mandag d. 30. november 2015 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.
P.g.a. tidspres og den tidlige udsendelse af indkaldelsen skal det bemærkes, at vedlagte regnskab
ikke er færdigt revideret. Når regnskabet i god tid inden GF er færdigt revideret vil der blive
udsendt en meddelelse til medlemmerne med evt. korrektioner til det udsendte regnskab.
4. Rettidigt indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
4.1 Forslag om tinglysning af en ny deklaration om kloakforsyningsanlæg til erstatning for
den tidligere deklaration fra 2007.
4.2 Forslag om vedtægtsændring for at muliggøre en udvidelse af bestyrelsen
4.3 Forslag om at opsige den kollektive ulykkesforsikring for grønne dage
4.4 Forslag om at anskaffe et nyt legehus til parken
Forslag fra medlemmer:
4.A Forslag fra SP23, SP25, SP27, SP35 og SP37 om nedlæggelse af perlestenssti langs med
skellet ind til hovedhuset vest for disse huse.
4.B Forslag fra Peder Krag, SP11, om fliser i fællesareal ud for SP21
4.C Forslag fra Peder Krag, SP11, om vilde roser i søområdet
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 blev i 2013 valgt for 2 år og er således på valg.

Formand: Tom Kristensen
Sømandshvile Park 13
2960 Rungsted Kyst

Telefon:
Mobil:
E-mail:

45 81 87 16
41 62 63 96
Kristensen@Tollerup.net
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 Torben Brink, SP9, blev i 2014 valgt for en periode af 1 år og er således på valg.
 Under forudsætning af vedtagelse af forslag 4.2 foreslår bestyrelsen udvidelse af bestyrelsen
som følger:
o Nyvalg af Dorrit Jørgensen, SV23, for en periode af 2 år
o Nyvalg af Claus Holm Andresen, SV31, for en periode af 1 år
8. Valg af kasserer
Tine Edelmann, SV5, blev i 2014 valgt for 2 år og er således ikke på valg.
9. Valg af revisorer samt suppleanter

10. Eventuelt
Bilag til denne indkaldelse:
 Urevideret regnskab og budget
 Bestyrelsens forslag under punkt 4
 Deklaration om kloakforsyningsanlæg
 Tegning af kloakforsyningsanlæg
 Medlemmernes forslag under punkt 4

