
Grundejerforeningen ”Bavnebjærgspark” 
Gullan Thomsen, formand – Bavnebjærgspark 4 – 3520  Farum 

Telefon 4495 7085, Mail: Formand@Bavnebjergspark.dk  
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling  
 
Onsdag, den 28.03.2007, klokken 19.30  i Kantinen på Stenvadskolen 
 
I henhold til vedtægterne §8, er der fastsat følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent                                                                                                                                
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Aflæggelse af revideret regnskab. (Regnskab vedlagt) 
4. Rettidigt indkomne forslag *): 

a) Bestyrelsen foreslår, at der fremover pålægges et administrationsgebyr på kr. 
50,- når det er nødvendigt at rykke for betalinger til foreningen.  
b) Forslag om delvis kontingensfritagelse for bestyrelsen:  
Formand og kasserer fritages for det ordinære kontingent. Næstformand og de to 
menige medlemmer skal betale 50% af kontingentet. Suppleanter skal betale fuldt 
kontingent. Med det ordinære kontingent forstås det beløb, som fastsættes hvert år 
på generalforsamlingen til grundejerforeningens normale drift. I det ordinære 
kontingent indgår ikke udgifter til abonnement på kabel tv, ekstra udgifter til 
vedligeholdelse, så som ny beplantning samt større udgifter til renovering af asfalt 
og fliser. Disse udgifter vil normalt blive opkrævet særskilt.  

 5.   Fremlæggelse af budget (vedlagt) og fastsættelse af kontingent:  
      Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 800 kr. for 2007 

 6.   Valg af bestyrelse i henhold til §12:  
Kasserer Alice Jensen nr. 3 er på valg. Er villig til genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Niels Nielsen nr. 91 er på valg. Er villig til genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Pia Jensen nr. 16 er på valg. Ønsker ikke genvalg. 
Er nogle interesserede i bestyrelsesposten, bedes man henvende sig ved mødets 
start. 
Derudover skal der vælges 2 nye suppleanter. 
Suppleant Bodil Hertzum nr. 18 er villig til genvalg. 
Suppleant Kaj Christiansen nr. 10 ønsker ikke genvalg.  

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter i henhold til §15: 
Revisor Alex Nielsen nr. 77 er villig til genvalg. 
Revisor Jørgen Nielsen nr. 11 er villig til genvalg.  
Revisorsuppleant Henning Thunbo nr. 23  
Revisorsuppleant Birthe Hejlesen nr. 49  

8. Eventuelt (forslag under dette punkt kan ikke komme til afstemning).         
Ingeniør Paul Thomsen nr. 4 vil fortælle om det nye bygningsrelement for 
udskiftning af tagplader på vore huse.  
Herunder vil han komme ind på mulighederne for etablering af undertag. 

*) Forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. januar 2007, men bestyrelsen kan 
dispensere herfor, så har du et forslag, bedes det straks fremsendt til undertegnede, for behandling i 
bestyrelsen. 
 
Farum d.14. februar 2007 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Gullan Thomsen nr. 4,  
Formand  
 


