
 
 

Skovlunde den 5/3 2017 
 

Du/I indkaldes hermed til Generalforsamling 

onsdag den 29. marts 2017  

i kælderen ved Skovlunde Kirke kl. 19.00 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg – 2 personer 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 2016 

5. Kontingent – Budget 2017 

6. Indkomne forslag (indarbejdet i budget) 

Bestyrelsen foreslår at den eksisterende snerydning alle ugens dage fortsætter 

for sne sæsonen 2017/18 

7. Valg – på valg er  

a. Formand – Per Koch  

b. Bestyrelsesmedlem – Leif Esmarch 

c. Suppleant – Peter Nørhave 

d. Revisor – Lykke Hansen  

e. Revisorsuppleant – Karen Glarbo 

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 2016 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/


 
 

Forslag pkt. 6 - Bestyrelsen foreslår at den eksisterende snerydning 

fortsætter for sæsonen 2017/2018, dvs. rydning alle ugens dage 

 

Snerydning af grundejernes fortove – Pris 40.000 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vend   



 
 

Pkt. 5 – Forslag til budget og kontingent for 2017 

Budget for grundejerforeningen 

Skovlunde Villaby - 2017 

       

       Udgifter: 
  

Indtægter: 
   

       Snerydning 60.000 
 

Kontingent 119 x 300 35.700 
 Møder / Generalforsamling 2.000 

     Hjemmeside 300 
     Gebyrer, kontorart. mm. 500 
     

       Forventet underskud -27.100 
     

       BALANCE 35.700 
   

35.700 
 

       

BESTYRELSEN FORESLÅR ET KONTINGENT FOR 2017 PÅ KR. 300. 
 

I den forløbne sæson 2016/2017 har bestyrelsen tegnet aftale med et nyt snerydningsfirma med 

rydning alle ugens dage. Prisen er her noget lavere end hvad vi tidligere har betalt hos et andet 

firma og det betyder i sagens natur også et lavere kontingent.  

Regnskabsmæssigt skal vi her betale i to rater hvor første rate fremover forfalder i december 2017 

og anden i februar 2018 hvilket betyder at vi budgetmæssigt i 2017 skal betale for hele sæsonen 

2016/2017 samt første rate at sæsonen 2017/2018. Dette er årsagen til det budgetterede 

underskud som skal dækkes af foreningens kassebeholdning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vend  



 
 

Årsregnskab 2016 

    

 

Indtægter Udgifter 
 Kontingent 2015 1.200,00 

  Kontingent 2016 66.600,00 
  Rykkergebyr 

   Snerydning 
 

71.250,00 
 Generalforsamling 

 
620,00 

 Hjemmeside 
 

152,50 
 Bankgebyr 

 
300,00 

 Frimærker m.m. 
   

    

    

    Indtægter og udgifter i alt 2016 67.800,00 72.322,50 
 

    Overskud/underskud -4.522,50 
  

    

    

    Beholdninger 
   Kassebeholdning pr. 1. jan. 2016 -500,00 

  Kassebeholdning pr. 31. dec. 2016 
 

-120,00 
 Bankbeholdning pr. 1. jan 2016 105.377,29 

  Bankbeholdning pr. 31. dec. 2016   100.474,79 
 

    Balance 172.677,29 172.677,29 
 

    Status pr. 31. dec. 2016   
  Medlemmer 119 

  Restancer 4.800,00 
  Medlemmer tilgode 0,00 
  

    

    

    Revisor: Lykke Hansen, Dagmarvej 30 

Revisor: Arne Andersen, Torvevej 30 

Kasserer: Leif Olsen, Agnetevej 10 

     


