Grundejerforeningen Sømandshvileparken

19. november 2017

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

Grundejerforeningen Sømandshvileparken
Torsdag d. 7. december 2017 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.
4. Rettidigt indkomne forslag
a) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af udvendig flugtstige på tagfladen væk fra
sammenbygget nabo. Godkendes som et fællesprojekt. (Bilag).
b) Forslag fra bestyrelsen om reviderede retningslinjer for grønne dage. Tilmeldingsfristen
flyttes fra 1.april til 1. marts. (Bilag)
c) Forslag fra bestyrelsen om anskaffelse af ny badebro fra NBC Marine. (Bilag)
d) Forslag fra bestyrelsen om anskaffelse af ny badebro fra tømrerfirma Bjørn Hutton Carlsen.
(Bilag)
e) Forslag fra Steffen Møller SP25, til ændring af parkplanen f.s.v. angår nyt
beplantningsforslag på strækningen SP23-37 vest for husene. Bilagt billeder og
skitsetegning.
f) Forslag fra bestyrelsen om alternativt ikke at ændre parkplanen, men at soignere den
pågældende strækning. (Bilag)
g) Forslag fra Peder Krag SP11, om farveforskelle på husene. (Bilag).
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”.
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6. Valg af formand for bestyrelsen
Dorrit Jørgensen, SV23 blev i 2016 valgt for en periode af 1 år og er således på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Dorrit Jørgensen for en 2-årig periode.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Claus Holm Andresen, SV31, blev i 2016 valgt for 2 år. Claus Holm Andresen har ønsket at
udtræde af bestyrelsen. Herefter består bestyrelsen af 5 medlemmer.
Susanne Drejet Løth, SV25, blev i 2016 valgt for 2 år og er således ikke på valg.
Torben Brink, SP9, blev i 2015 valgt for 2 år og er således på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Brink for en 2-årig periode.
Tom Petermuss, SV5, blev som nyt bestyrelsesmedlem i 2016 valgt for en periode af 1 år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Petermuss for en 2-årig periode.
Som bestyrelsessuppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af Hans Thomsen SV33 og nyvalg af
Rolf Brøchner Larsen, SP31.
8. Valg af kasserer
Charlotte Beckwith SV27, blev i 2016 valgt for 2 år og er således ikke på valg.

9. Valg af revisorer samt suppleanter
Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Kristensen, SP13 og nyvalg af Henning Adrian, SP5
Som revisorsuppleanter foreslår bestyrelsen nyvalg af Axel Steuch, SP7 og Anne Grethe
Thomsen, SV33.

10. Eventuelt
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