
 
 
 

 
 

 
 

 
Til grundejerne                            02. oktober 2013       
 
 
I.h.t. Foreningens vedtægter indkaldes hermed til 
 

Ordinær generalforsamling 
 

Onsdag den 30. oktober 2013  kl. 19.00 
 

Teatersalen på Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, Niverød, 2990 Nivå 
(tidligere Niverødgårdsskolen) 

 
Dagsorden jf. vedtægterne § 6 stk. 2.: 
 
1)      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år afgives. 
 
2)      Det samlede, reviderede regnskab for regnskabsåret 2012/13 fremlægges til       

     godkendelse eller anden beslutning. 
 
3)      Foreningens samlede budgetter for 2013/14 fremlægges til godkendelse eller     
         anden beslutning, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 16 og fast varme-   
         bidrag jf. § 19. 
 
4)      Forhandling og afstemning om eventuelt indkomne forslag. 
 
5)      Valg til bestyrelse m.m., hvor der 

 a) vælges formand i lige år 
 b) vælges kasserer i ulige år 
 c) vælges øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. § 13 stk. 2 
 d) vælges 3 bestyrelsessuppleanter jf. § 13 stk. 4 
 e) vælges 2 revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret, samt 1 suppleant     
              jf. § 13 stk. 5 

 
6)      Eventuelt 

  
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægternes § 7 stk. 2  indgives 
skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen d.v.s. d. 16. oktober 
2013. Sådanne indkomne forslag distribueres til medlemmerne senest d. 23. okt. 2013.  

 
 

Med venlig hilsen  
 
                          pbv.   Frits Henriksen, formand 
 
 
Supplerende oplysninger vedrørende generalforsamlingen kan ses på næste side. 
 

GRUNDEJERFORENINGEN 
FASANVÆNGET 
2980 KOKKEDAL 



 
 
 

 
 
Supplerende oplysninger til dagsorden for g-f  den 30.10.2013    
 
     ad 1)  Mundtlig beretning, delt ml. bestyrelsesmedlemmerne iht. deres ansvarsom-

råder, aflægges. Skriftlige beretninger vedlægges generalforsamlingsreferatet. 
 
 ad 2) Årsregnskab 2012/13 vedlægges i revideret og underskreven stand.   
 
 ad 3) Bestyrelsens forslag til budget 2013/14 for G/F Fasanvænget hhv. Varmen 

vedlægges. Forslag til kontingent hhv. fast varmebidrag indgår. Desuden 
orienteres om G/F’s langtidsøkonomi. 

 
 ad 4) Indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen stiller ingen forslag til vedtagelse 
 
  Grundejerforslag: Evt. sådanne distribueres til onsdag d. 23. oktober 2013    
 
 ad 5)  Jf. vedtægternes § 13 stk. 2   
 

a) er formanden ikke på valg. Frits Henriksen, FV 415 fortsætter 
 
b) er kassereren på valg. Genvalg af Anni Bjerg, FV 510 anbefales.  

 
c) Steen Kledal, FV 276 og Tilde Eschenburg, FV 297 er på valg. Begge 

genopstiller. Genvalg for 2 år anbefales af bestyrelsen. 
    

d) jf. § 13 stk. 4 skal 3 suppleanter vælges for 1 år. Claus Becktoft, FV 266 
ønsker ikke genvalg. Genvalg af Per Møller Jensen, FV 143 og Hans 
Kristensen, FV 341 anbefales. Kandidat til 3’die suppleantpost søges. 

        
e) jf. § 13 stk. 5 er revisorerne på valg. Int. revisor, Lars Bergø, FV 233 gen-

opstiller ikke. I stedet anbefales valg af suppleant Palle Jensen, FV 
555, samt valg af Hans Duschek, KRESTON Hørsholm,  Statsaut. 
Revisions I/S, Hørsholm. Suppleant for int. revisor søges.   

  
Foreningens vedtægter – og andre papirer vedr. generalforsamlingen kan ses på  
  
          www.gf-fasanvaenget.dk   
 
under menupunktet ”Generalforsamling 2013”. For ikke-internetbrugere henvises til  
gårdrepræsentanten. 

 
Vedlagt:      Regnskab 2012/13, samt budgetforslag 2013/14 
                   
                  Fuldmagter: Retningslinjer m/fuldmagtsformular og eksempel kan hentes    

 på foreningens hjemmeside under ”Publikationer” og ”Regelsæt/Fuldmagt”.
  

                   Med venlig hilsen 
 
              p.b.v. Frits Henriksen, formand 
 


