
Den overordnede grundejerforening 
for Kragehave Vest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
onsdag d. 3. maj 2017 kl. 19.30. 

Dagsorden og medfølgende bilag er udsendt pr. e-mail til alle medlemmer –
og kan hentes på hjemmesiden
http://www.kragehavevest.dk/

Lokale: Gadehaveskolen, kantinen,
Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.

HUSK: 
Af hensyn til praktiske forhold, udbeder vi os venligst tilmelding med antal 

deltagere pr. e-mail (kontakt@kragehavevest.dk), senest onsdag d. 26. 
april.

Bestyrelsen

http://www.kragehavevest.dk/


Dagsorden
1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

4) Aflæggelse af regnskab 2016

5) Indkomne forslag fra medlemmerne (ingen)

6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag (vedlagt)

7) Valg af formand

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt. 
Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.



Beretning



Regnskab 2016

Der har i 2016 ikke været indbetalt kontingent og ikke afholdt udgifter. 
Det er derfor ikke relevant med et regnskab.



Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne



Budget 2018

Budget 2018 Indtægt Udgift

Overført fra 2017 9.500,00

Kontingentindbetalinger 219.475,00

Vedligehold af grønne arealer 181.375,00

Bestyrelsesmøder / øvrig adm. 1.000,00

Forsikringer 3.600,00

Website/email 750,00

Generalforsamling 500,00

Gebyr, bank 300,00

Renteindtægt 0,00

228.975,00 187.525,00

Kassebeholdning pr. 31.12.2018 (indtægt - udgift) 41.450,00

2017 2018

Specifikation: Konti

Driftskonto 9.500,00 41.450,00

Egenkapital pr. 31.12.2018 (indtægt - udgift) 41.450,00



Budget 2018

Budgettet er baseret på de budgettal der blev fremlagt på den 
stiftende generalforsamling, og afspejler således et uændret 
omkostnings-/udgiftsniveau i forhold til 2017.

Det overførte beløb fra 2017 til 2018 (kr. 9500) svarer til det
beløb der årligt hensættes til oprensning af sø bag Potentilvej
hvert 5. år.



Valg af formand

• Valg af formand – 1-årig periode
Jon Nielsen genopstiller som formand. 



Valg til bestyrelsen

• Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2-årig periode
Jan Hansen er på valg, og genopstiller som bestyrelsesmedlem
Karsten Kejlhof er på valg, og genopstiller som bestyrelsesmedlem
Bo Hatting er ikke på valg
Annette Hansen er ikke på valg
Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.  

• Valg af suppleanter – 2-årig periode
Frank Clausen er ikke på valg
Torben Ryhding er ikke på valg



Valg af revisor og revisorsuppleant

• Valg af revisor
Jørgen Jensen er på valg

• Valg af revisorsuppleant
Türkan Celim er på valg



Eventuelt


