Grundejerforeningen Sømandshvileparken

24. november 2019

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

Grundejerforeningen Sømandshvileparken
Tirsdag d. 10. december 2019 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:
Der er ingen indkomne forslag fra foreningens medlemmer.

1) Bestyrelsens forslag; ”Afskaffelse af beboernes pligt til parkarbejde på de såkaldte
”grønne dage”. Forslaget samt forslagets budget 2020 er vedhæftet denne indkaldelse.
Hvis bestyrelsens forslag 1 godkendes, bortfalder bestyrelsens forslag 2 om reviderede
retningslinjer for administration af ”grønne dage”.
2) Bestyrelsens forslag; Reviderede ”Retningslinjer for administration af ”grønne dage”.
Forslaget er vedhæftet denne indkaldelse.
3) Bestyrelsens/Hørsholm Kommunes forslag til fælles affalds-sorterings- ordning for
grundejerforeningen (løsning 1). En vedtagelse af en fælles ordning vil medføre udgifter
for foreningen til udbygning af eksisterende containerpladser ved SP37 og SV35
(flisebelægning og afskærmning).
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Løsning 2: Hver enkel husstand vil få leveret 2 affaldsbeholdere (1 papir/plast og 1
glas/metal) i februar/marts måned 2020.
Alternativt: Man kan frameldes affald-sorterings-ordningen og den enkelte husejer skal
fortsat bringe frasorteret affald til genbrugsstationen. Men den enkelte husejer kan ikke
fritages for at betale affaldsgebyr via ejendomsskatten.
Hørsholm Kommunes forslag er vedhæftet denne indkaldelse.
5. Økonomi

A: Fremlæggelse og godkendelse af budget 1 eller budget 2.
Budget med noter er vedlagt denne indkaldelse sammen med regnskab.
B: Fastsættelse af kontingent; Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
C: Fastsættelse af administrationstillæg ved restancer; Bestyrelsen foreslår dette uændret.
D: Fastsættelse og godkendelse af bidrag til fonden; Der opkræves ikke bidrag i 2020.
E: Fastsættelse af antal ”grønne dage” samt godkendelse af beløb som betaling for ikke
ydede ”grønne dage”; (Se bestyrelsens forslag under pkt. 4).
6. Valg af formand for bestyrelsen

Dorrit Jørgensen SV23, blev i 2017 valgt for en 2-årig periode og er således på valg.
Dorrit er villig til at modtage genvalg for en 2-årig periode.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Susanne Drejet Løth SV25, blev i 2018 valgt for en 2 årig periode og er således ikke på
valg.
Torben Brink SP9, blev i 2017 valgt for en 2 årig periode og er således på valg.
Torben er villig til at modtage genvalg for en 2-årig periode.
Tom Petermuss SV5, blev i 2017 valgt for en 2-årig periode og er således på valg.
Tom er villig til at modtage genvalg for en 2-årig periode.
Bestyrelsen ønsker at supplere sig med et ekstra medlem og foreslår derfor nyvalg af
Bettina Federspiel SP3, for en 2-årig periode.
Som bestyrelsessuppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af Hans Thomsen SV33 og
Rolf Brøchner Larsen SP31.
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8. Valg af kasserer
Charlotte Beckwith SV27, blev i 2018 valgt for en 2 årig periode og er således ikke på
valg.
9. Valg af revisorer samt suppleanter
Som foreningens revisorer foreslår bestyrelsen genvalg af Tom Kristensen SP13 og
nyvalg af Iver Otto Bryld SV11.
Som revisorsuppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af Axel Steuch SP7 og nyvalg af
Flemming Poulfelt SP17.

10. Eventuelt
Under ”Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger.
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