
 
 
 

Bestyrelsen kontaktes på 
maagenogsvalen@gmail.com 

 
Generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen  

lørdag den 5. marts 2016 kl. 08.45 
i klubhuset, Studstrup stadion  

 
Dagsorden: 

 
1.   Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  (kim	  vil	  gerne	  tage	  referat	  og	  Claus	  vil	  gerne	  være	  dirigent),	  

evt.	  indkommende	  fuldmagter	  skal	  afleveres	  til	  dirigenten.	  
2.   Bestyrelsens	  beretning	  om	  det	  forløbne	  år	  
3.   Aflæggelse	  af	  regnskab	  for	  2015	  

      Regnskab vedlagt som bilag. 
 
4.   Indkomne	  forslag	  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen, senest den 19. februar 2016 
Forslag indsendes til bestyrelsens e-mailadresse: maagenogsvalen@gmail.com eller afleveres i 
postkassen ved Sølvmågevej 46. 

 
5.   Vedtagelse	  af	  budget	  og	  fastsættelse	  af	  bidrag.	  

Forslag til budget fremgår af regnskabsbilaget for kalenderåret 2016 er vedlagt. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til 1.250,- kr. pr indbetaler. Disse ekstra 250,- kr. foreslår 
bestyrelsen hensættes til Vejfonden.  
 
6.   Valg	  af	  formand	  
 Charlotte Skovgaard, Sølvmågevej 46, modtager genvalg 

	  
7.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer. Kim, Lissie, og Martin modtager genvalg.  
Henrik modtager ikke genvalg, derfor skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen. 
Derudover skal der (gen)vælges to suppleanter. (Ann Elkjær Staub og Ida Schumann) 

8.   Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  
Jacob er p.t. revisor og Susanne revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg. 
 
9.   Forslag til ændring af vedtægter 

Bestyrelsen foreslår at §15 stk. 1. –ændres: ”Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1. maj” 
(nuværende formulering: ”……. i marts måned.”). 
 

10.  Eventuelt 



 
	  
	  
	  

Til	  alle	  medlemmer	  af	  grundejerforeningen	  ”Mågen	  og	  Svalen”	  
Vedrørende	  generalforsamling	  og	  Vejdag	  2016	  

	  	  
Der	  indkaldes	  hermed	  til	  den	  årlige	  generalforsamling	  i	  vores	  grundejerforening.	  Som	  det	  har	  
været	  tilfældet	  de	  senere	  år,	  afholdes	  generalforsamling	  +	  Vejdag	  på	  en	  og	  samme	  dato,	  da	  
erfaringen	  viser,	  at	  det	  giver	  det	  største	  fremmøde.	  
Især	  i	  år	  er	  det	  vigtigt	  med	  et	  stort	  fremmøde,	  da	  der	  både	  skal	  stemmes	  om	  ændring	  i	  
kontingentet	  samt	  vedtægtsændring.	  Sidstnævnte	  kræver	  at	  mindst	  halvdelen	  af	  husstandene	  
er	  til	  stede,	  så	  mød	  op!!!!.	  
	  

Programmet	  for	  5.	  marts	  2016	  ser	  derfor	  således	  ud:	  
	  
08.45:	   Morgenkaffe	  i	  klubhuset	  
09.00:	   Generalforsamling	  
10.00:	  (ca.)	   Vejdag	  2016	  –	  vi	  mødes	  foran	  klubhuset.	  
12.00:	   Afslutning	  –	  mulighed	  for	  øl	  og/eller	  vand.	  

”Vejdag	  2016”	  drejer	  sig	  som	  sædvanlig	  om	  at	  få	  fejet	  vejene	  rene	  og	  få	  renset	  kloakkerne,	  så	  vi	  
kan	  undgå	  en	  efterfølgende	  besværlig	  og	  KOSTBAR	  rensning	  med	  slamsuger.	  Rensning	  af	  
fortovskanter,	  indsamling	  af	  papir	  og	  andet	  affald	  samt	  evt.	  nogle	  mindre	  vedligeholdelsesopgaver	  
er	  også	  på	  programmet.	  
	  
Hvis	  vejret	  ikke	  er	  til	  Vejdag	  på	  denne	  tidlige	  dag	  i	  marts,	  vil	  den	  blive	  afholdt	  efter	  påske.	  
Nærmere	  besked	  om	  dato	  vil	  blive	  udmeldt	  i	  god	  tid!	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  og	  på	  gensyn	  den	  5.	  marts,	  
Bestyrelsen	  for	  Mågen	  og	  Svalen	  

	  
NB:	  det	  vil	  altså	  lette	  bestyrelsens	  arbejde	  meget,	  hvis	  medlemmerne	  på	  	  
	  

Digesvalevej	  2,	  4,	  8,12,16,20,22,24,og	  32	  
	  	  	  

vil	  sende	  beboernavn	  samt	  e-‐mail-‐adresse	  til	  bestyrelsen	  på	  maagenogsvalen@gmail.com!!	  
På	  forhånd	  tak!	  


