Frennegårdsparkens Grundejerforening
7. februar 2016

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i Frennegårdsparkens Grundejerforening i henhold til foreningens vedtægter

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19:00 på Usserød Skole i kantinen
Bestyrelsen byder alle medlemmer i foreningen velkommen, og håber at så mange som muligt vil møde op til
generalforsamlingen.
Vi har i år inviteret Anders Johnsen fra Hørsholm Kommunes Team Miljø for at fortælle om Usserød Å reguleringen,
og specielt om etableringen af en vådeng ved Mortenstrupvej. Dette indlæg forventes at vare i ca. 30 minutter, hvorefter
den egentlige generalforsamling vil begynde.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Redegørelse for det fremtidige arbejde.
Der er fremkommet fire forslag til afstemning:
a) Reduktion af antal containere,
b) Etablering af en kollektiv snerydningsordning for fortovene samt
c) Opkrævning af værn mod overløb på snerydningsbudgettet
d) Kraftig beskæring af buske i vejbenene.
Se bagsiden for flere detaljer.
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det følgende år, herunder fastlæggelse af honorar til
bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 1 suppleant.
På ordinært valg til bestyrelsen er Kjeld Albrechtsen, Lennart Jørgensen, Katrine Fugmann og Hans Christian
Jensen. Katrine Fugmann ønsker ikke genvalg, men opstiller som suppleant. Suppleant Laust Johnsen opstiller
som bestyrelsesmedlem. Suppleant Martin Dam er på valg, men genopstiller ikke. Endvidere opstiller Niels
Juhl de Neergaard som suppleant.
7. Valg af revisorer og suppleant.
På valg er revisorerne Peter Borg og Anne Marie Schrøder samt revisorsuppleant Annette Flagstad. Alle
genopstiller
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der budt på smørrebrød og øl/vand. Af hensyn til arrangementet skal nedenstående
tilmeldingsslip afleveres senest torsdag den 18. februar 2016 til et af flg. bestyrelsesmedlemmer: Katrine Fugmann,
Erantisvej 15, Kjeld Albrechtsen, Bellisvej 26 eller Nic Thielsen, Anemonevej 7.
Alternativt kan man, også senest 18. februar, tilmelde sig via hjemmesiden frenne.dk ved at klikke på
Generalforsamling i menuen til venstre.

Bestyrelsen

www.frenne.dk

Frennegårdsparkens Grundejerforening
ad 4)
Der er i år fire forslag der skal tages stilling til før vi kan præsentere et endeligt budget for 2016
a) Reduktion af antal containere, (Forslag fra medlemmer)
b) Etablering af en kollektiv snerydningsordning for fortovene samt (Forslag fra medlemmer)
c) Opkrævning af værn mod overløb på snerydningsbudgettet (Forslag fra Bestyrelsen)
d) Kraftig beskæring af buske i vejbenene. (Forslag fra Bestyrelsen)
ad 4a)
Forslag fra medlemmer:
Der stilles forslag om at nedsætte antallet af container fra 5 til 4 stk.
Forslagsstillerne har sendt følgende kommentar:
Der er fra flere medlemmers side blevet konstateret, at containerne ofte kun er halvfyldte, hvorfor vi anbefaler, at man
stemmer ja til besparelsen.
ad 4b)
Forslag fra medlemmer:
Der stilles forslag om en kollektiv snerydning/saltning i perioden 31. oktober til 31. marts af grundejerforeningens
fortove på Mortenstrupvej, Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej og Violvej.
Forslagsstillerne har sendt følgende kommentar:
Der opnås en ensartet og samtidig snerydning/saltning. Saltning udføres med spreder, der er tilpasset bredden af vore
fortove. Snerydning/saltning foretages alle ugens 7 dage. Leverandøren anvender kun professionelt udstyr. Bestyrelsens
repræsentant modtager som kontrol en e-mail med info om tidspunkt for hver snerydning/saltning. Såfremt der sker
tingskader under snerydningen er leverandøren ansvarlig herfor. For at kunne udføre den lovpligtige snerydning er den
enkelte grundejer med denne ordning dækket ind ved f.eks. sygdom, vinterferie og weekendophold. Vi anbefaler et ja til
snerydningsordningen.
ad 4c) (Kommer kun til afstemning såfremt 4b vedtages)
Bestyrelsen stiller forslag om at der i 2016 opkræves kr. 35/parcel ekstra. Beløbet skal fungere som et (lille) værn mod
et evt. overløb på udgiften til snerydning. Foreningens kassebeholdning er begrænset, og med dette beløb kan vi klare 12 gange snerydning mere end inden der skal tages af kassebeholdningen.
ad 4d)
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
Det foreslås at alle vejbedes buske beskæres kraftigt, og at der lægges flis for at undgå kraftig ukrudtsvækst inden
buskene igen kan danne skygge for denne. Der har de seneste år været fremsat ønsker om at få reduceret højden (og
bredden) på vejbedene. I stedet for at klippe vejbedene foreslås en kraftig beskæring der vil kunne reducere problemet i
længere tid, og dermed en give en lavere omkostning på sigt. Forslaget vil betyde en engangsforhøjelse af kontingentet
på kr. 300/parcel.
Opsummering
Forslag Beskrivelse
4a
Reduktion af antal containere fra 5 til 4
4b
Etablering af kollektiv snerydning af fortove
4c
Værn mod overløb på snerydningsbudgettet
4d
Kraftig beskæring af buske i vejbede

Kontingentvirkning
kr. -50/parcel
kr. +265/parcel
kr. +35/parcel
kr. +300/parcel

TILMELDING
Fra ejendommen _________________________vej nr. ____

deltager ___ personer i generalforsamlingen den 23. februar 2016

www.frenne.dk

Varighed
2016 og fremover
2016 og fremover
Kun 2016
Kun 2016

