
Hinnerup d. 12. oktober 2021

lndkaldelses til ordinar generalforsamling i grundejerforeningen
Bogfinkevej I BlAmejsevej til afholdelse onsdag d. 24. november

2021

kl. 19:00 i falleshuset, Bogfinkevej 37.

Vedtagter, referater og regnskab kan findes pA foreningens hjemmeside: www.bogfinkevej.dk

Dagsorden jf. vedtagterne:

1. Valg af dirigent
a. Thorkild har meldt sig som dirigent
b. Thorkild melder at der et indkaldt rettidigt til modet.

2. Selvpresentation af fremmodte.
a. 20 fremmadte presenterede sig selv.

3. Formandens beretning
a. Sankthans - stor tilslutning
b Arbejdsdag aflyst - grundet f& tilmeldinger

4. Gennemgang og godkendelse af regnskabetfar 2020-2021
a. Der er en uoverensstemmelse mellem aktiver og passiver, regnskabet er derfor

betinget godkendt. IVichael finder frem til fejlen - fejlen fundet og korrigeret
efterfolgende

5. Gennemgang og godkendelse af budgettet for 2022 -
a. Kontingentet bliver stemt til at blive pA 500kr.

b. betinget godkendt, hvis punkt 8 kan godkendes - omkring etablering af ny legeplads.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
John Damgaard (ikke pA valg)
Brian Nikolajsen (ikke pA valg)
lVlichael Mousten (ikke p6 valg)
Peter Dreisler (pi valg - accepterer genvalg) - er blevet valgt
Casper Klerke (pA valg - accepterer genvalg) - er blevet valgt
Suppleant. Kathrine Lassen (pdr valg) - Harry Lockhart er blevet valgt.

Suppleant: lda Marie Prochnow (p€r valg) - uvis om hun onsker genvalg - derfor ikke
genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant
Revisor: Kim Sogird (pA valg) er blevet valgt igen.

Revisor: Tom post (pri valg)
Suppleant: Knud Jepsen (p6 valg) - Casper Sporger Knud om han har lyst til dette.

8. Forslag: Etablering af ny legeplads, ved at benytte en stor sum fra vejfonden og en

fordeiing af den resterende surn ligeligt blandt boligenhederne.
a. Forslag at soge fonde til at supplere med penge til vores legeplads.

b. Stor opbakning til at etablere en ny legeplads - der skal indhentes tilbud for summen

af 350.000kr. fra forskellige firmaer. Hvis bestyrelsen ikke synes at vi kan fA en

ordentlig legeplads til pengene- indkaldes der til en ekstraordiner
generalforsamling.



c. Legeplads udvalget best6r af Casper (formand) Peter (bestyrelsesmedlem) og

Thomas (bogfinkev ej 42)
d. De resterende penge i vejfonden bliver ikke fordelt blandt boligenhederne, da de

bliver beskattet hvis de skal udbetales.
9. lndkomne forslag

Forslag fra medlemmer skaljf. vedtagterne $14 stk. 4, vare bestyrelsen i haende

senest onsdag d. 10. november
10. Eventuelt

a. Der skal tages kontakt tii kommunen for at finde ud af om snerydning pA alle vejene
er mulig. Fremtidigt vedligehold pA vejene i andelsbolig og ejerforeningen - skal
afklares ved kommunen. De enkelte foreningerne skal selv tage kontakt, fremover
udgAr snerydningen fra g rundejerforeningen.

b. Der overvejes et ekstraordinart generalforsamlingsmode, nAr der kommer et svar
fra kommunen om vejene pi andelsbolig- og ejerforeningen - bestyrelsen traffer
beslutninger herom.

c. Vedtegter skal rettes til i forbindelse med opkvalificeringen + ordensreglementet.
11.

Foreningen byder pi oste-polser bord, sarnt et glas vin.

Vi takker af for en hyggelig aften med mange fremmsdte @

God jul og godt nytAr!

Grundejerforeningen har en gruppe pA Facebook: Grundejerforeningen
Bogfinkevej/Bl\mejsevej. Gruppen anvendes tii at dele oplysninger og rneddeler med

PA bestyrelsens vegne,

Casper Klarke (formand)
Bogfinkevej 1B
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