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STED Hos Anita Ebbing  
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Dagsorden 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE   

3. MEDDELELSER 

4. ØKONOMI VED KASSEREREN. 

5. GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MARTS 2016.  

6. VEJUDVALGET 

7. OPFØLGNING FRA TIDLIGERE BESTYRELSESMØDER.    

       A. PROTOKOLLEN 

       B. VEDTÆGTSÆNDRING TIL GLOSTRUP RET 

8. EVENTUELT 

      
 
  
 1  + 2   Godkendelser 

Dagsordenen og referat godkendtes 
 
3.        Meddelelser  
           Anita oplyste, at vi i juni 2015 og januar 2016 har fået henvendelser fra Næralarm, der 
 gerne vil komme og demonstrere deres anlæg på vores generalforsamling. Det beslut-
 tedes ikke at gøre brug af tilbuddet.  
  
4.        Økonomi ved kassereren  
            Knud fremlagde årsregnskabet for 2015, der endnu ikke er revideret. Renteindtægter fra      
 banken er næsten halveret i forhold til budgettet og førstehjælpskurset, der var budget
 teret til 5000 kroner, er ikke afholdt. Underskuddet bliver derfor på 3.886 kroner mod de 
 budgetterede 9.830 kroner.  



 
   Budgetforslag for 2016 blev behandlet. Kontingentet sættes til 0 kroner, renteindtægter 
 til 450 kroner og øvrige indtægter stort set uforandret i forhold til regnskabet for 2015. 
 Underskuddet bliver på 5325 kroner. Egenkapitalen ultimo 2016 vil herefter andrage 
 156.145 kroner. Der lægges op til debat om, hvor store vores aktiver skal være.   
 
5. Generalforsamling den 12. marts 2016 

Generalforsamlingen finder sted i Stadion Restauranten lørdag den 12. marts med 
brunch klokken  10 og generalforsamling klokken 10.45. Knud skriver indkaldel-
se.Tilmelding til brunch senest onsdag, den 2. marts. Flemming sætter indkaldelse + 
forslag til vedtægtsændringer på vores hjemmeside. Anita laver de fornødne aftaler med 
Stadion Restauranten. Knud samler materiale til bestyrelsens beretning.  
Flemming undersøger priser på snerydning med henblik på, at der stilles forslag om 
snerydning af fortove i hele grundejerforeningen på generalforsamlingen.  

6.         Vejudvalget 
            Vejudvalget har den 5. maj 2015 på ny besigtiget vejen og noteret fejl og mangler 
 og efterfølgende skrevet til kommunen om 14 punkter, vi gerne ville have udbed-
 ret. Kommunen har opdelt vores punkter i 7 stk. A og 7 stk. B, hvor A betyder, at 
 der rettes op på forholdet, og B at opgaven er af kosmetisk art, og derfor ikke 
 prioriteres indtil videre. Efterfølgende har vi set, at A er udbedret og en del af  
 B`erne  er også rettet. Vi foretager os ikke yderligere i sagen.   

7. Opfølgning på tidligere bestyrelsesmøder 
 Protokollen.  
 Det drejer sig om uregistrerede arkivsager, der er afleveret til Lokalarkivet i 2004. 
 Vi har bedt Lokalarkivet om, at få oplyst hvad det afleverede omfatter. Det kan de 
 ikke svare på lige nu, fordi de har haft vandskade i arkivet, og derfor ikke har 
 overblik. De skriver, at de vil vende tilbage, når de har genskabt overblikket. Det 
 afventer vi.  
 
 Vedtægtsændring til Glostrup Ret 
 Knud laver udkast til vedtægtsændringer, der skal med på generalforsamlingen i 
 marts. Forslaget udsendes snarest til bestyrelsen.  
  
7. Eventuelt 
 Intet 
 
 


