
Hinnerup d. 30.10.2022

Indkaldelses til ordinar generalforsamling i grundejerforeningen
Bogfinkevej / Blimejsevej til afholdelse onsdag d.23. november

2022
kl. 19:00 i falleshuset, Bogfinkevej 37.

Vedtegter, referater og regnskab kan findes pA foreningens hjemmeside: www.boqfinkevei.dk

Dagsorden jf. vedtagterne:

1. Valg af dirigent - Thorkild blev valgt
2- Selvpresentation af fremmodte. - presentation af alle 12 fremmodte
3. Formandens beretning -6ret der gik: arbejdsdag i april og Sankt Hans (ingen vejfest i 6r)

Legeplads er endnu ikke pd plads endnu. Bl.a. svingende priser pA markedet - vi hdrber p6

snart at fi landet en aftale, s6 en ny legeplads kan etableres.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskabetfor 2021-2022 - godkendt af fremmodte
5. Gennemgang og godkendelse af budgettet for 2023 - godkendt af fremmsdte
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

John Damgaard stopper ibestyrrelsen og Lisette Pedersen (bogfinkevej 71) er
blevet valgt ind.

Brian Nikolajsen genvalgt

Michael l/ousten genvalgt

Peter Dreisler (lkke pA valg)
Casper Klerke (ikke pi valg)
Suppleant: Claus (Bogfinkevej 40)
Suppleant: Kaare (Bogfinkevel 44)

7. Valg af revisor og suppleant
Revisor: Kim Sog6rd (ikke pA valg)
Suppleant: Knud Jepsen genvalgt

8. Udkast p5 ordensreglement - Dette kan ses pi vores hjemmeside Bogfinkevej.dk -

rettelser gennemg6et
9. lndkomne forslag

Forslag fra medlemmer skal jf. vedtagterne $14 stk. 4, vare bestyrelsen i hande
senest onsdag d. 8. november

10. Eventuelt: Parkering pA vores fallesparkeringspladser - Der snakkes om at man bruger sin

egen indkorsel til sine egne biler som udgangspunkt, sSledes at der er plads til
gesters biler (l lokalplan st6r, at der skal vere plads til 2 biler p6 hver matrikel).

Foreningen byder p5 oste-polser bord, samt et glas vin.

Grundejerforeningen har en gruppe pi Facebook:. Grundeierforeningen
Bogfinkevej/Bldmejsevej. Gruppen anvendes til at dele oplysninger og meddeler med.

PA bestyrelsens vegne,



Casper Klarke (formand)

Bogfinkevej 18

Referent - Casper Klarke

Formand - CasPer Klerke

SES lem - ichail Mousten

- Peter Dreisler

Bestyrelsesmedlem - Brian N
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Bestyrelsesmedlem - Lissete Pedersen

Dirigent - Kvistgaard


