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Ordinær generalforsamlin g, torsdag den 27 . april 2017, kl. I 9.00

på Lindegårdsskolen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Gennemgang af regnskab (se bagsiden).

4. Forelæggelse af budget (se nedenfor)

5. Indkomne forslag.

Vi har modtaget 1 forslag: Nedsættelse af kontingent med beløb ?

Vi har modtaget følgende:

H u ndeefterladenska ber
Jeg synes det kunne være relevant at tage op hvad grundejerforeningen isamarbejde med naboforeningerne kan

gøre for at reducere svineriet med hundeluftere i området som enten ikke samler hundelortene op eller blot smider
poserne i vejkanten eller ind i haverne.

Måske kan man kontakte kommunen og få dem til at stille nogle hunde høm høm stationer op på passende steder i

området og nogle ekstra skraldespande ville også være hensigtsmæssigt. Det er også en mulighed at husejerne med et
klistermærke kan informere at det er ok at smide høm-høm poser i deres skraldespand.
Evt. kunne foreningen indkøbe og omdele disse klistermærker til foreningens medlemmer

Vi har desuden modtaget en opfordring om at alle medlemmer melder sig til Nabohjælp,

Så vi forhåbentlig kan få reduceret antallet af indbrud i området.

Man kunne også fa indkøbt og opsat nabohjælp skilte i området.

6. Valg: På valg er Søren Jensen og Torben Sonne. Begge modtager genvalg.

b. 2 bestyrelsessuppleanter.

c. 2 revisorer.

d. 2 revisorsuppleanter.

7. Eventuelt.

Budgetforslag for 2018

Kontingent

Vedligeholdel se/fællesarealer

Sankthansaften

Legeplads /henlæggelse

Administration

Møder og generalforsamling

Bestyrelsen

Overskud

42.600,00

25.000,00

1.000,00

10.000,00

3.500,00

1.500,00

1.250,00

350,00

OBS!! Fremover vil dokumenter og referater blive tilgængeligt på hjemmesiden laerkensten.dk
og det vil kun være indkaldelse til generalforsamling som fremover vil komme til grundejere i papirformat.
Hvis en grundejer ønsker et dokument eller referat i papirformat, så kan dette rekvireres ved at kontakte et

bestyrelsesmedlem i hvert enkelt tilfælde. Da vi fremover ønsker at informere hurtigere og lettere ud, beder
vi om jeres e-mailadresse, som kan sendes via vores hjemmeside: laerkensten.dk /bestyrelse.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Gru n dejerf oreni n g en "Lcerkensten"

Slongerup, den 4. jonuor 2017

Regnskob for 2016

Resultolopgørelse

lndlægter
Kontingenl, Z1 Porceller 6 600 kr'

Renieindtcegter
Opkrcevede gebYrer

lndtægter ialt

Udgifter
Fcellesoreoler, vedligeholdelse
Fcellesoreoler, henscetlelse
Snerydning
Administrotion (f orsikring/gebyrerlwww)
Generoliorso mlingi møder
Besiyrelsesgodtgørelser
Sct. Hons-orrongemeni

Udgifter ialt

Arels resu/iof

Bolonce pt.31/12-'16

Aktiver
Nordeo, indesiående
Tilgodehovende koniingenl

Akliver i olt

Possiver

Reo/iseret

42.640
0
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10.000

n
L-,,

2.915

I .IJ\J
570

30.472

-ffi

'l r.o ?o <

nU--]zffi

89.068
r.250

600
10.000
61.477-ffis

Rt trlnøt

42.600
0
0

-m
19.000
,l0.000

n

3.500
2.500
1.250

0----;-
J6.IJU

---m

Egenkopiiol Primo
Arels resultol
Egenkopilol 3l /12-15
Skyldige omkoslninger
Forudbeiolt kontingent
Henscetlelse, snerydning
Henscettelse, fcellesoreoler

Possiver ioll

26.1 00
12.968--8ffi8

Slongerup, oen 713 -2a17

Ovenslående regnskob tor 2016 er revideret og fundet i orden. Likvide

tJ-*,'t- /'LL-
/ Jørg$ Mortensen

Revisor
or Møller


