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Indkaldelse til generalforsamling 

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19 – 21.30  

SPISNING kl. 18-19 

i Caféen i Højbjerg Badmintonhal 

 Indkaldelse 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling. Som tidligere varslet, bliver 
generalforsamlingen afholdt tirsdag den 30. januar 2017 kl. 19.00 – 21.30 i Caféen i 
Højbjerg Badmintonhal - på 1. sal.  

I år byder Ejerlavet på spisning i Badmintonhallen kl. 18-19 for hele familien. Hallens 
menu roses af flere af ejerlavets medlemmer. Skriv venligst på tilmeldingen, hvor mange 
voksne og børn I kommer til aftensmaden. 

Til generalforsamlingen er der øl, vand, te, kaffe og lidt sødt.    

Tilmelding/framelding bedes afleveret til bestyrelsen enten ”manuelt”        
eller sendt via Ejerlavets hjemmeside: www.nielsbjerresvej.dk  
senest torsdag d. 25. januar 2018. 

 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 

4) Fastlæggelse af kontingent og møntpris 

5) Containere 2018 

6) Vedligeholdelse af ejerlavets udendørsarealer 

7) Indkomne forslag  

8) Valg af 1 bestyrelsesmedlem, 2018-2020 og en suppleant.  

9) Valg af revisor og revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

Fastsættelse af kontingent og møntpris  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 1.000 kr. pr. år, og 

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

Containere 

Bestyrelsen foreslår, at der i 2018 i alt opstilles 4 containere.  

Containerne foreslås opstillet på følgende dage:  

 Fredag den 6. april: Opstilles ud for nr. 25 med åbningen op ad vejen. 

 Fredag den 15. juni: Opstilles ud for nr. 11 med åbningen op ad vejen. 

OBS! 

spisning 
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 Fredag den 7. september. Opstilles ud for nr. 11 med åbningen op ad vejen. 

 Fredag den 26. oktober: Opstilles ud for nr. 25 med åbningen op ad vejen. 

Vedligeholdelse af udendørsarealer 

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

Indkomne forslag til generalforsamlingen 

Der er indkommet 2 forslag: 
 
1. Fra bestyrelsen for Niels Bjerres Vejs Ejerlav: 
 
”Bestyrelsen indhenter tilbud på udskiftning af en dør i Vaskehus Øst og alle vinduer i 
Vaskehus Vest, og iværksætter denne istandsættelse i 2018.” 
 
Motivering: Sidste år fik Vaskehus Øst nye vinduer, og i år fik Vaskehus Vest meget 
tiltrængt en ny dør. Så derfor skønner bestyrelsen, at det er på tide at udskifte de 
resterende meget gamle vinduer og den meget gamle dør. 
 

 
2. Fra bestyrelsen for Niels Bjerres Vejs Ejerlav: 
 
”Der nedsættes et udvalg, der skal arbejde med forslag til, hvordan udearealet ved 
Vaskehus Vest skal anvendes.” 
 
Motivering: Petanquebanen er noget slidt og fuld at sten.  

Valg af et bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

I år er Lars Bjørnholt på valg.  

 

 

Vel mødt til generalforsamlingen.  

Husk tilmelding/framelding til bestyrelsen senest torsdag den 25. januar 2018. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen – Kåre, Marianne og Lars 

(Nr. 47, 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 2018 

 

Hus nr.: _____  

 

 

Antal deltagere i generalforsamlingen kl. 19: _______ 

 

 

Deltager i spisning kl. 18.: ja/nej:  _________     Voksne: ______        Børn: _______ 

 

 

Tilmelding/framelding til bestyrelsen senest torsdag d. 25. januar 2018.  

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

 

http://www.nielsbjerresvej.dk/

