
Den overordnede grundejerforening 
for Kragehave Vest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
torsdag d. 16. maj 2019 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: Kantinen på Charlotteskolen,
Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene.

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

deltagere pr. e-mail (kontakt@kragehavevest.dk), senest onsdag d. 24. 
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 2017

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 2018



Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne



Budget 2020

• Vedr. budget 2020 foreslår bestyrelsen 
vedhæftede budget og en pris pr enhed på 533 
kr. Svarende til følgende beløb per G/F.

Navn Beløb

Grundejerforeningen Hostavej 6.396

Grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej 21.853

Grundejerforeningen Kærmindevej 15.990

Grundejerforeningen Brunellevej 13.858

Grundejerforeningen Løvefodvej 10.660

Grundejerforeningen Potentielvej 18.655

Grundejerforeningen Frøhaven 15.990

Grundejerforeningen Lavendelvej 1-23 6.396

Grundejerforeningen Lavendelvej 25-71 12.792

Grundejerforeningen Lavendelvej 2 13.858

Seniorbofællesskabet Kragehave Vest 4.264

Seniorbofællesskabet Kragehave Vest II 3.731

Boinstitutionen Taxhuset 10.660

Total 155.103



Budget 2020



Valg af formand

• Valg af formand – 1-årig periode
Jon Nielsen er fraflyttet området, og derfor afgået som formand. 
Bestyrelsen anbefaler valg af Bo Hatting, der er villig til at modtage 
valg.



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, tilbyder at overgå til formandsposten.
Annette Hansen er ikke på valg.
Såfremt Bo Hatting vælges som formand, vil der ekstraordinært 
være behov for at vælge et bestyrelsesmedlem for den resterende 
1-årige periode. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.  

• Valg af suppleanter – 2-årig periode
Hans Otto Sørensen er på valg, og genopstiller som suppleant
Torben Ryhding er på valg



Valg af revisor og revisorsuppleant

• Valg af revisor
Jørgen Jensen er på valg

• Valg af revisorsuppleant
Türkan Celim er på valg



Eventuelt


