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Indkaldelse til generalforsamling 

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19 – 21.30  

i Caféen i Højbjerg Badmintonhal 

 Indkaldelse 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling. Som tidligere varslet, bliver 
generalforsamlingen afholdt tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00 – 21.30 i Caféen i 
Højbjerg Badmintonhal - på 1. sal.  

Ejerlavet vil traktere med øl, vand, kaffe, te og kage. 

Tilmelding/framelding bedes afleveret til bestyrelsen enten ”manuelt”        
eller sendt via Ejerlavets hjemmeside: www.nielsbjerresvej.dk  
senest fredag d. 20. januar 2017. 

 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 

4) Orientering fra udvalgene 
1. Udvalget vedrørende tyverisikring 

2. Udvalget vedrørende anvendelsen af Vaskehus Vest 

5) Fastlæggelse af kontingent og møntpris 

6) Containere 2017 

7) Vedligeholdelse af ejerlavets udendørsarealer 

8) Indkomne forslag  

9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2017-2019 og en suppleant.  

10) Valg af revisor og revisorsuppleant 

11) Eventuelt 
 

Fastsættelse af kontingent og møntpris  

Kontingent: Bestyrelsen foreslår en pause i kontingentbetalingen på et år, så der ikke 
betales kontingent i 2017, men først igen i 2018. 

I øvrigt uændret kontingentet: 1.000 kr. pr. år.  

Møntpris: Bestyrelsen foreslår uændret møntpris: 12,50 kr. (10 stk. = 125 kr.) 

 

Containere 

Bestyrelsen foreslår, at der i 2017 i alt opstilles 4 containere.  

Containerne foreslås opstillet på følgende dage:  

OBS! 

kl. 19.00 
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· Fredag den 7. april: Opstilles ud for nr. 25 med åbningen op ad vejen. 

· Fredag den 16. juni: Opstilles ud for nr. 11 med åbningen op ad vejen. 

· Fredag den 8. september. Opstilles ud for nr. 11 med åbningen op ad vejen. 

· Fredag den 13. oktober: Opstilles ud for nr. 25 med åbningen op ad vejen. 

 

Vedligeholdelse af udendørsarealer 

Bestyrelsen foreslår den nuværende ordning fortsat – hvor 1 eller flere af ejerlavets 
medlemmer står for vedligeholdelsen af arealerne ved de 2 vaskehuse mod samlet i alt 2 
gange kontingentfritagelse.  

Det vil i 2017 sige, at de to huse, som vedligeholder vaskehusarealerne i 2017 hver får 
udbetalt 1000 kr. af ejerlavets kasse. 

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen 

Der er indkommet et forslag: 
 
Fra bestyrelsen for Niels Bjerres Vejs Ejerlav: 
 
Generalforsamlingen nedsætter et Vejfestudvalg på 2-3 personer til at forestå afholdelsen 
af vejfesten den 3. lørdag i august, dvs. lørdag den 19. august 2017, for alle beboerne 
på Niels Bjerres Vej. Udvalget opfordres til at inddrage en repræsentant for ”villaerne” i 
planlægningen af festen.  

 
 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for de næste 2 år 

I år er Marianne Møller og Michael Hilmar på valg.  

Michael er flyttet, og i hans sted er suppleant Inge Lykke, nr. 4, indtrådt i bestyrelsen. 
Inge ønsker ikke at opstille til bestyrelsesvalget, men vil gerne genopstille til posten 
som suppleant. 

 

 

Vel mødt til generalforsamlingen.  

Husk tilmelding/framelding til bestyrelsen senest fredag den 20. januar 2017. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen – Inge, Marianne og Lars 

(Nr. 4, nr. 31 og nr. 23.) 

 

Benyt lejligheden til at møde dine naboer 

og få en lille snak med dem 
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Tilmelding til generalforsamlingen 2017 

 

Hus nr.: _____ Antal deltagere:______ 

 

 

Tilmelding/framelding til bestyrelsen senest fredag d. 20. januar 2017.  

Tilmelding/afbud kan også indsendes fra ejerlavets hjemmeside: www.nielsbjerresvej.dk 

 


