
GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 

 
Kastrup, den 26. marts 2022 

 
Hjemmeside: www.gftv.dk - E-mail: bestyrelsen@gftv.dk 

 

 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen TØMMERUPVANG 
 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen TØMMERUPVANG 
 
onsdag, den 20. april 2022 kl. 18:30 i Holdkærparkens Fælleshus, Holdkærs Ager 94. 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af grundejerforeningens regnskaber for 2021, underskrevet af bestyrelsen og 
revisorer. 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter, i henhold til vedlagte. 

Bestyrelsen foreslår ændring af vejkontoens vedtægter, i henhold til vedlagte. 

Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens ordensreglement, i henhold til vedlagte. 

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: 

Kontingent foreslås fastsat til 550,00 kr. og bidrag til vejkonto foreslås fastsat til 700,00 kr. 
Beløb til bestyrelsen foreslås fastsat til 10.000,00 kr.  

6. Valg af formand for bestyrelsen 
Formand Flemming Poulsen genopstiller 

7. Valg af næstformand 
Konstitueret næstformand Maiken L. Andersen genopstiller 

8. Valg af sekretær. 
Sekretær Ulrik Klixbüll genopstiller 

9. Valg af kasserer 
Kasserer Jes Baggersted genopstiller 

10. Valg af bestyrelsesmedlem samt 2 bestyrelsessuppleanter. 
Bestyrelsesmedlem Lars Froberg modtager ikke genvalg 

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 onsdag den 6. april 2022 kl. 18:30. 
Forslag skal afleveres til formand Flemming Poulsen, nr. 51. 

 
I de to forslag vedrørende vedtægtsændringer drejer det sig meget om sproget. Bestyrelsen finder 
det derfor hensigtsmæssigt, at vi fraviger vedtægterne omkring ændringsforslag. Så vil du fremføre 
ændringsforslag, skal de skal afleveres til formand Flemming Poulsen, nr. 51 senest onsdag den 6. 
april 2022 kl. 18:30. 
 
Bestyrelsen vil foranledige, at der - efter generalforsamlingen - vil blive serveret et par stykker 
smørrebrød. Tilmelding til spisning skal ske på www.gftv.dk senest onsdag den 13. april 2022. 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

http://www.gftv.dk/
ulrik@klixbuell.dk
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