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6. marts 2022 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

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

Torsdag den 31. marts 2022 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. Vi 
starter med fællesspisning kl. 19:00. Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 19:45 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent.  
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Redegørelse for det fremtidige arbejde 

Naturgruppen vil præsentere deres forslag til øget biodiversitet på foreningens grønne arealer. Se mere på 
næste side. 

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det følgende år, herunder fastlæggelse af honorar til 
bestyrelsesmedlemmer. 
Der er vedlagt to budgetter hvoraf kun det ene vil være gældende afhængigt af afstemningsresultatet af pkt. 
4. Se mere under forslagsbeskrivelsen på næste side. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 1 suppleant. 
På ordinært valg til bestyrelsen er Lennart Jørgensen, Christian Warley Frøsig, Anders Møbius og Hans 
Christian Jensen. Alle genopstiller på nær Lennart. Vi mangler dermed mindst en kandidat til bestyrelsen idet 
ingen af suppleanterne er villige til at træde ind i bestyrelsen i denne omgang. 
På valg som suppleant er Mathias Jensen som genopstiller.  

7. Valg af revisorer og suppleant.  
Mads Jørgensen og Kjeld Albrechtsen genopstiller som revisorer. Anne-Marie Schrøder genopstiller som 
revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 
 
Bestyrelsens beretning, regnskab for 2021 samt de to budgetforslag for 2022 er vedlagt denne indkaldelse, og kan 
også findes på frenne.dk 
 
Før generalforsamlingen bliver der budt på smørrebrød og øl/vand. Af hensyn til arrangementet skal nedenstående 
tilmeldingsslip afleveres senest mandag den 28. marts 2022 til et af flg. bestyrelsesmedlemmer: Christian W 
Frøsig, Erantisvej 3, Åsa Persson, Bellisvej 30 eller Lennart Jørgensen, Anemonevej 7. 
 
Alternativt kan man, også senest 28. marts, tilmelde sig via hjemmesiden frenne.dk ved at klikke på 
Generalforsamling i menuen til venstre. 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 

 

Tilmelding til Generalforsamling 31. marts, 2022 
 
Fra ejendommen _________________________vej nr.   ____ 
 
deltager ___ personer i spisning og efterfølgende generalforsamling 
 
deltager ___ personer alene på generalforsamlingen uden spisning  
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ad 4) Naturgruppen vil på generalforsamlingen præsentere deres forslag til øget biodiversitet ved hjælp af blandt 
andet bede med frøblanding og at udlægge arealet rundt om boldbanen til utæmmet græsareal med to gange årlig 
høslet for udpining af jorden. Det vil over tid give øget diversitet af plantearter. 
 
Forslaget indeholder en investering i 2022 (fase 1) på kr. 6.875 (62/parcel), og i 2023 (fase 2) på kr. 18.125 
(163/parcel) samt en årlig vedligeholdelsesudgift på kr. 20.000 (180/parcel). I alt en samlet udgift i 2022 på kr. 
26.875 (242/parcel) og i 2023 på kr. 38.125 (343/parcel). 
 
Der skal stemmes om hele forslaget på generalforsamlingen, og altså også den del der rækker ud over 2022. Ved at 
stemme ja til forslaget accepterer man et nominelt øget kontingent på kr. 242 for 2022 og kr. 343 for 2023 samt et 
nominelt øget kontingent de efterfølgende år på kr. 180/parcel/år til vedligehold. 
 
Der er vedlagt to budgetter for 2022, et indeholdende ovennævnte forslag (budget 1) samt et andet (budget 2) som 
vil være gældende såfremt Naturgruppens forslag ikke vedtages. 
 
 
ad 6) Som det ses, mangler vi medlemmer der er villige til at blive valgt ind i bestyrelsen. Hvis det kunne være 
noget for dig så kontakt venligst en i bestyrelsen eller mød op til generalforsamlingen og giv dig til kende.  
 
Hvis du har en interesse i at følge med i hvad der foregår i foreningen og være med til at forvalte og påvirke 
foreningens opgaver, så er det måske noget for dig. Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt, derudover kan der være 
nogle mailbeskeder at tage stilling til, så arbejdet kræver mest af alt en interesse og nysgerrighed. 
 


