
  Frederikssund d. 24/9-2021 

I henhold til vedtægterne § 23 indkaldes herved til  

Ordinær generalforsamling i Andelsforeningen Jenriksbakke 

Torsdag 30 september 2021 kl. 19:00 

Elværket v/ kirken 6, Frederikssund. 

Følgende dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning. 

3.  Fremlæggelse af årsrapport og evt revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapporten og       

           Revisor. 

4.  Fremlæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse. 

5.   Opdatering vedr. Ventelister og Overdragelser 

6.   Info omkring hjertestarter og vilkår heromkring 

7.   Indkomne forslag.  

           - Udvidelse af parkering med 1 plads (på den nordlige parkering ved nr 31-35) 

   - Beskæring af træer og brombær (på den nordlige parkering ved nr 31-35) 

 

8.           Gennemgang af sidste års arbejdsgruppe vedr El. Ladestandere   
   Udvalget består af Lars i nr. 47, Cecilie i nr. 35, Niclas i nr. 77, Carsten i nr. 65. 
 

9.   Debatoplæg: Skal vi ændre process ift offentlig vs valuar vurdering 
     - Bestyrelsen anbefaler foredrag og dialogaften med fagfolk 
 

10.  Valg af bestyrelse. 

      Formand  Jens Rügge, Modtager genvalg. 

    Næstformand   Benjamin Withen, ikke på valg.   

 Bestyrelsesmedlem  Birgitte Hemmingsen, ikke på valg 

   Lars Michaelsen, Ikke på valg 

   Jannick Thygesen, Modtager genvalg  

Suppleanter  2 stk på valg.  
Tine Kelm, Genopstiller ikke, Ledig Post 
Jeanne Tybrind Jensen, Genopstiller ikke, Ledig Post           

8.   Nyhedsbrev debat 
 

9.   Arbejdsweekender 
 

10.   Snerydning og Skraldeskure (se vedhæftede oplæg) 
 

11.           Eventuelt.           

 

 

Årsregnskab 2020 samt budget 2021, ligger tilgængeligt på hjemmesiden og kan hentes digitalt  



  Frederikssund d. 24/9-2021 

Bilag 1: Indkomne Forslag til Generalforsamlingen 

1. Udvidelse af parkering med 1 plads (på den nordlige parkering ved nr 31-35). 
Fjerne den ene trævæg på indhegning fra tidligere skraldeplads for at skabe plads til en 
bilparkering mere, da der er stort pres på parkeringspladserne. Samtidig betyder det en 
oprydning af pladsen som efterhånden er blevet en opbevaringsplads/skraldeplads, som ikke 
ser særlig kønt ud. Vi skrev også til jer om dette tilbage i december 2020. 
 
2. Beskæring af træer og brombær 
Vi har selv beskåret brombærbuske som havde tilgroet en parkeringsplads og har hvert år 
fjernet større brombærgrene som vokser ind på vores fællesarealer. På parkeringspladsen er der 
nu en brombærplante der vokser op gennem gruset. Kunne vores havefirma løse denne opgave 
evt ved at beskære brombærbuskene hele vejen langs fællesarealet? 
Tilsvarende med beskæring af træer på fællesarealerne. Vi har måtte fjerne grene fra nogle af 
træerne ved parkeringspladsen, da grenene voksede helt ned i bilhøjde. Derudover er træerne 
efterhånden blevet store og bør måske efterses af kyndige fagfolk. 

 



Snerydning Ansvarsfordeling
Når der falder sne, står hver blok for at rydde og salte egen blok og stier
I tilfælde af sygdom eller fravær, stå den ansvarlige andelshaver for afløser

Blok 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
31

33 Alle hjælper hinanden og deltager

35

Blok 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
37 x x x

39 x x x

41 x x x

Blok 3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
43 x x x

45 x x x

47 x x x

Blok 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
49 x x x

51 x x x

53 x x x

Blok 5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
55 x

57 Fritaget

59 x

61 x

63 x

65 x

67 x

69 x

Blok 6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
71 x

73 x

75 x

77 x

79 x

81 x

83 Fritaget

85 x
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