
Grundejerforeningen ”Bavnebjærgspark” 
Formand Gullan Thomsen, Bavnebjærgspark 4, 3520 Farum. 
Tlf. 20707085.  E-mail: formand@bavnebjergspark.dk  
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Lyngholmskolen, i kantinen   

Tirsdag, den 8.3.2016, 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. Aflæggelse af revideret regnskab. (Regnskab vedlagt) 

 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

        Fra bestyrelsen: 

                               a) Vejfonden omdøbes til ’ Hensættelse til veje, fællesarealer m.v.’ 

                               b) Boldbanen foreslås nedlagt og henlagt til grønt område. Nedtagning af  

                                   net og stolper anslås at ville koste kr. 10.000,-.  

                               c) Ændring af vedtægternes §8 således, at der fremover kan indkaldes til   

                                   generalforsamling via email, jf. vedhæftede forslag.   

              

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

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet kr. 2.000,- for 2016, som opkrævet 2 gange 

samtidig med betaling af udgifterne til antenneanlægget.     

  

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 12: 

  

Formand Gullan Thomsen nr. 4. Er villig til genvalg.  

Bestyrelsesmedlem Peter Præstrud nr. 12. Er villig til genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Martin Dahl nr. 75. Er villig til genvalg.   

 

Ikke på valg:  

 

Kasserer Niels Nielsen nr. 91  

Næstformand Leif Clausen nr. 87  

   

Derudover skal der vælges 2 suppleanter for 1 år. 

 

Suppleant Birthe Hejlesen nr. 49. Er villig til genvalg.  

Suppleant Søren Folmann 51. Er villig til genvalg.     

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter i henhold til § 15: 

Revisor Jørgen Nielsen nr. 11 er villig til genvalg 

Revisor Niels Troels-Smith nr. 65 er villig til genvalg 

Revisorsuppleant Erik Lundgaard nr. 5 er villig til genvalg  

Revisorsuppleant Anne Marie Folmann nr. 51 er villig til genvalg.  

 

8. Eventuelt (forslag under dette punkt kan ikke komme til afstemning).   

 

*) Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest den 15. januar 2015.  

 

Farum d. 4. februar 2016 

 

På bestyrelsens vegne 

Gullan Thomsen nr. 4, Formand                         
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