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Kokkedal, den 25. marts 2018 

 
 

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i 
Grundejerforeningen Ullerødgård Øst 
Torsdag den 19. april 2018, kl. 19.30 

på Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej, 
i kantinen i stuen. 

 
Dagsordenen er som følger: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent. 
5. Fastelavnsfest og sommerfest: Finansiering gennem kontingentet. 
6. Påtænkt ny affaldssortering. 
7. Forslag fra medlemmerne. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
10. Valg af revisor. 
11. Eventuelt. 

 
Ad 1: Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem. 
Ad 4: Kontingentet foreslås fastsat til DKK 350,-. Fællesarealet foreslås behandlet mod ukrudt, 

hanesporetjørnen skal beskæres m.m. 
Genplantning af enkelte vejtræer. 

Ad 5: En grundejer har spurgt, om der er nogen problemer i, at foreningen igennem hele sin levetid 
har afholdt en sommerfest og en fastelavnsfest, som var finansieret over kontingentet; og om 
man evt. alternativt skulle reducere kontingentet og indføre brugerbetaling på de to 
begivenheder. 
Bestyrelsen har den holdning, at det for det første er problemfrit at finansiere aktiviteter som 
de pågældende over kontingentet, da de er åbne for alle medlemmerne. For det andet lægger 
bestyrelsen stor vægt på de to arrangementer som helt centrale i opretholdelsen af et reelt 
fælleskab blandt foreningens medlemmer. 

Ad 7: Forslag eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Ad 8:  Jens Th. Hansen er på valg, er villig til genvalg. 
Ad 9: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Niels Kirschner Mørk modtager gerne genvalg. 

Herudover skal der findes yderligere en suppleant, gerne med Web-Master erfaring. 
Ad 10: Revisor Erik Wetche, modtager genvalg. 
Ad 11: Emner under dette punkt er kun til orientering. 
 
 
 På bestyrelsens vegne 
 
 
 Jens Th. Hansen 
 Formand 
 
Bilag: 
 Regnskab, budget. 
  


