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Til medlemmerne af Grundejerforeningen TØMMERUPVANG 
 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen TØMMERUPVANG 
 

tirsdag, den 24. april 2018 kl. 18:30 
 
på Skelgårdsskolen, Ugandavej 138 – 142, formningslokale nr. 2. 
 
(Benyt hovedindgangen fra Ugandavej, og fortsæt lige frem ad gangen til lokalet) 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 
3. Aflæggelse af grundejerforeningens regnskaber for 2017, underskrevet af 

bestyrelsen og revisorer - jf. vedlagte regnskaber. 
 
4. Rettidigt indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen foreslår, at GFTV tilslutter sig nedenstående fra Tårnby Kommune: 
 
”I Tårnby Kommune er der flere lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, 
som fastsætter en bebyggelsesprocent på 25 eller mindre. 
Bygge og Ejendomsudvalget har imidlertid besluttet, at der vil se positivt på 
ansøgninger fra grundejerforeninger, der på baggrund af en lovlig 
generalforsamlingsbeslutning ønsker at få forhøjet bebyggelsesprocenter til 30” 

 
5. Fremlæggelse af budget - jf. vedlagte forslag, fastsættelse af beløb til dækning af 

bestyrelsens omkostninger i forbindelse med hvervet, samt fastsættelse af 
kontingent og bidrag til vejkonto: 

 
Beløb til bestyrelsen foreslås fastsat til 10.000,00 kr. Kontingent foreslås fastsat til 
450,00 kr. og bidrag til vejkonto foreslås fastsat til 700,00 kr. (uændret). 

 
6. Valg af formand for bestyrelsen. 

Formand Jan Lerche Egholm genopstiller. 
 
7. Valg af næstformand. 

Næstformand Flemming Poulsen genopstiller. 
 
8. Valg af sekretær. 

Sekretær Ulrik Klixbüll genopstiller. 
 
9. Valg af kasserer. 

Kasserer Jes Baggersted genopstiller 
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10. Valg af bestyrelsesmedlem samt 2 bestyrelsessuppleanter. 

Bestyrelsesmedlem Lars Froberg genopstiller 
 
11. Valg af 2 revisorer. 
 
12. Valg af 1 revisorsuppleant. 
 
13. Eventuelt. 

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

 
 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest tirsdag den 
10. april 2018 kl. 18:30. 
 

------------------------------ 
 
Bestyrelsen vil foranledige, at der - efter generalforsamlingen - vil blive serveret et par 
stykker smørrebrød. Af hensyn til det praktiske arrangement bedes de medlemmer, der 
ønsker at deltage i spisningen, udfylde nedenstående kupon og aflevere den i postkassen 
i nr. 72 - gerne snarest muligt, så det ikke glemmes - men senest mandag den 16. april 
2018. 
 
Hvis man ikke ønsker at spise med plasticbestik, bedes eget bestik medbragt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
klip--------------------------------------------------------------------------------------------------------------klip 

 
 
 

Kupon 
 
Fra Tømmerupvang nr. __________ ønsker 

__________ antal personer at deltage i spisningen efter generalforsamlingen. 

Afleveres til Tømmerupvang nr. 72, senest den 16. april 2018. 
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