
Grundejerforeningen ”Bavnebjærgspark” 
Formand Gullan Thomsen, Bavnebjærgspark 4, 3520 Farum. 
Tlf. 4495 7085.  E-mail: formand@bavnebjergspark.dk  
 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kantinen på Stavnsholtskolen 
 

Torsdag, den 26.3.2009, klokken 19.30 
 
I henhold til vedtægterne §8, er der fastsat følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent    
                                                                                                                              
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 
3. Status for renovering af Fjernvarmen 

 
4. Aflæggelse af revideret regnskab. (Regnskab vedlagt) 
 
5. Rettidigt indkomne forslag *): 

a) Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter §17, så det 
bliver muligt at oprette en netbank-aftale.  
2. behandling, idet forslaget blev vedtaget sidste år på den ordinære 
generalforsamling.  
Nuværende § 17: 
Medlemmernes indbetalinger foretages enten til kassereren, der 
indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i 
foreningens navn, eller direkte til den oprettede konto. 
På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten 
formanden eller næstformanden.  
Forslag til ny §17: 
Medlemmernes indbetalinger foretages direkte til foreningens konto 
i pengeinstitut. 
På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten 
formanden eller næstformanden.  
Derudover får kassereren ene fuldmagt til én konto, som via 
netbank bruges til betalinger, der ikke kan foretages via 
Betalingsservice. Bestyrelsen beslutter kontoens størrelse. 
Kontoudtog forevises på hvert bestyrelsesmøde.  
  

b) Forslag modtaget fra Bodil Hertzum: Bestyrelsen bedes undersøge 
hvorledes der bedst foretages energibesparende foranstaltninger i 
Bavnebjærgspark.  
Der skal i den forbindelse udelukkende ses på opvarmning, 
isolering, varmt vand etc og ikke på hårde hvidevarer.  
Jeg kunne forestille mig at det ville være rimeligt at belyse:  
1. Hvor mange procent varme, der kan spares ved at udskifte alle 
vinduer med energi glas (pct i forhold til normal år varmemæssigt). 
2. Hvad er den mest optimale temperatur på det varme vand (kan 
det være forskelligt afhængig af om man har varmeveksler eller 
varmtvandsbeholder) 
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3. Er det muligt at efterisolere huset uden at ændre den 
grundlæggende konstruktion i vægge og loft. 
4. Natsænkning - hvordan, hvornår og hvad er besparelsen. 
5. Vil en energimæssig ændring have indflydelse på indeklimaet ud 
fra et helbredsmæssigt synspunkt. 

 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (Budget vedlagt):  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 1.400,- kr.  
  
7. Valg af bestyrelse i henhold til §12:  

 
Næstformand Henning Thunbo nr. 23 er på valg. Er villig til genvalg. 
 
Kasserer Niels Nielsen nr. 91 er på valg. Er villig til genvalg.  
 
Bestyrelsesmedlem Erik Lundgård nr. 5. er på valg. Ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Peter Præstrud nr. 12.  
 
Derudover skal der vælges 2 nye suppleanter for 1 år. 
 
Suppleant Leif Clausen nr. 87. Er villig til genvalg. 
 
Derudover forslår bestyrelsen Erik Lundgård nr. 5. 
 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter i henhold til §15: 
Revisor Alex Nielsen nr. 77 
Revisor Jørgen Nielsen nr. 11 
Revisorsuppleant Birthe Hejlesen nr. 49 
Revisorsuppleant Ulla Højby nr. 21 
 

8. Eventuelt (forslag under dette punkt kan ikke komme til afstemning).    
 
*) Forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. januar 2009  
 
D. 22. februar 2009 
 
På bestyrelsens vegne 
Gullan Thomsen nr. 4, Formand    
 
 


