
 
 

Skovlunde den 14/2 2016 
 

Du/I indkaldes hermed til Generalforsamling 

onsdag den 9. marts 2016  

i kælderen ved Skovlunde Kirke kl. 19.00 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg – 2 personer 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 2015 

5. Kontingent – Budget 2016 

6. Indkomne forslag (indarbejdet i budget) 

a. Bestyrelsen foreslår at den eksisterende snerydning alle ugens dage fortsætter 

for sne sæsonen 2016/17 

b. Bestyrelsen foreslår at ordningen alternativt reduceres til kun at gælde på 

hverdage  

7. Valg – på valg er  

a. Kasserer – Leif Olsen  

b. Bestyrelsesmedlemmer – Niels Hansen og Jan Petræus 

c. Suppleant – Janne Lorenzen 

d. Revisor – Arne Andersen  

e. Revisorsuppleant – Janus Hansen 

8. Eventuelt 

 

Husk! Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage 

før afholdelsen. 

 

Hvis du ikke har indbetalt kontingent for 2015 på i alt kr. 600,- inden afholdelse af generalforsamlingen har 

du mistet dine medlemsrettigheder til ovenstående generalforsamling. 

 

Bestyrelsen  

 

Find referater, vedtægter og andet materiale vedr. grundejerforeningen på www.skovlundevillaby.dk 

Vend  

http://www.skovlundevillaby.dk/


 
 

6.a Bestyrelsen foreslår at den eksisterende snerydning fortsætter for 

sæsonen 2016/2017, dvs. alle ugens dage 

 

Snerydning af grundejernes fortove – ikke saltning – Pris 72.500 kr. 

 

Snerydning vil ske på alle hverdage, når der er faldet mere en 3 cm sne = 3 mm regn iflg. DMI 

Hvis du har saltet dit fortov forventes dette at kunne fjerne op til 3 cm. sne 

Ved snefald efter kl. 22.00 vil rydning tidligst blive påbegyndt inden kl. 07.00 om morgenen. 

 

I særlige tilfælde kan entreprenøren vælge at påbegynde snerydningen senere end kl. 07.00 – f.eks. 

hvis snevejret er startet kl. 05.00, og forventes at stoppe senere på formiddagen.  

 

Snerydning kræver at der ikke er parkerede biler på fortovene, ligesom skraldespande mv. ikke 

må stå i vejen på fortovet. Hvis der er store grene fra træer der generer, vil der også blive kørt 

udenom. 

 

Hvis der er forhindringer på fortovet, som anført ovenfor, får grundejeren ikke ryddet hele fortovet for 

sne, og dette giver ikke nedslag i kontingentbetalingen. 

 

Grundejeren skal selv rydde egen indkørsel ved kantstenen. 

 

Hvis der falder så meget sne at snerydningsmandskabet ikke kan få maskinerne ud at køre, hvis der er 

faldet isslag, så der ikke kan køres, eller ved voldsom storm eller orkan, så det er farligt for mandskabet 

at færdes uden døre, vil rydningen først kunne påbegyndes, når det er muligt at komme frem, og der 

igen er normale og sikre tilstande for rydningsmandskabet. 

 

Entreprenørens forsikring dækker mandskabet og deres arbejde under snerydningen. 

Grundejerens forsikring dækker, hvis en person kommer til skade ved at glide/falde på fortovet. 

Kassereren for grundejerforeningen, afregner med entreprenøren for vinterens snerydning hver forår, 

når snerydningsperiodens afslutning er nær. 

 

-----------------------------------------ooOoo------------------------------------------- 

 

6.b Bestyrelsen foreslår at ordningen alternativt reduceres til kun at 

gælde på hverdage  

 

Pris 53.500 kr. 

 

Vend   


