Grundejerforeningen

Til samtlige medlemmer i
Grundejerforeningen ”Mølletoften”

Mølletoften
2690 Karlslunde

I henhold til foreningens vedtægter
indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 28. november 2013 kl.19:30
i kantinen, Karlslunde Skole, Hovedgaden i Karlslunde.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9:
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Regnskab for det forløbne år. Se bilag 1.

4.

Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.

5.

Forslag fra medlemmerne. Se bilag 2.

6.

Fastsættelse af kontingent. Se bilag 2.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Formand Peter Rytoft og Ulf Andersen.
Begge er villige til genvalg.

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Bilag
1. Regnskab for det forløbne år
2. Budget og forslag fra et medlem

Bestyrelsen består i dag af
Formand: Peter Rytoft
Tofteholmen 23
Tlf. 4615 0239

Ansvarlig for de grønne områder
Kirsten Roslev
Møllehaven 3, Tlf 4615 2904.

Kasserer: Flemming Kruse
Tofteholmen 64
Tlf. 4615 4680

Næstformand: Ulf Andersen Best.medlem og Antennerepræsentant:
Tofteholmen 70
Jens Christian Mikkelsen
Tlf. 4615 0519
Tofteholmen 6
Tlf. 2674 2984

Karlslunde november 2013

Budget for perioden 1/10-2013 til 30/9-2014
211
212
215
219
231
232
235
236
238

Vedligehold grønne områder
Snerydning
Forsikring
Anlæg, grønne områder og stier
Kontormateriel
Fotokopiering, porto m.m.
Møder, generalforsamling m.m
Telefongodtgørelse
Kontogebyrer
Hensat til asfaltering

Indtægter 800x133
underskud

kr. 55.000,00
- 15.000,00
- 1.300,00
- 6.000,00
500,00
500,00
- 1.000,00
900,00
100,00
- 30.000,00
-------------kr. 110.300,00
kr. 106.400,00
-------------kr. 3.900,00

Forslag fra bestyrelsen om kontingent på kr. 800,00
for året 2013/2014 med betaling den 15. april 2014.
138 medlemmer
- 5 bestyrelse
=133 betalende medlemmer

Forslag fra medlemmerne
Et medlem har gjort opmærksom på ridning med heste på stien ud mod Nylandsvej ved Tofteholmen.
Medlemmet vil gerne have sat skilt op med ridning forbudt.
Forslag: ”Som nabo til stien rundt om Tofteholmen er vi generet af ridning på stisystemet og vi vil derfor
bede bestyrelsen undersøge muligheden for at opsætte skilte om ridning forbudt på stierne.
Begrundelse: Der kommer en stor pige, på omkring 16 år med fire små piger på hesteryg og de har absolut
ikke styr på hestene, hvilket vi har oplevet flere gange og vi har påtalt dette overfor den ældste pige, men
uden resultat og hun oplyste grunden til de red på stierne var at skoven var lukket? Vi har set en af
hestene stejle og kommer der små børn eller hunde, hvad kan der så ske?
Vores grønne område og stier er ikke egnet til denne trafik og de mange hestelorte er heller ikke rart at
bevæge sig rundt i for de gående, både store og små”

