
 

 

 

  

Generalforsamling 2016 

Dato: 4. februar 2015 
 

Invitation til  

generalforsamling 

for grundejerne i GF Skelgårdsvænge. 
 
 

Formål: Ordinær generalforsamling jf. vedtægterne §7  
Tidspunkt:  Torsdag d. 25 februar 2016, kl. 18:30 
Sted: KulturZonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning og Protokol 
3. Regnskab (udsendes seperat) 
4. Behandling af indkomne forslag (se bilag A) 
5. Valg af bestyrelse: 

Formand  Claus Gregersen 2 år (på valg) 
Kasserer  Jens Cornelius 2 år (ikke på valg) 
Bestyrelsesmedlem Jane Gjesing  2 år (ikke på valg) 
Bestyrelsesmedlem Henrik Flinck  2 år (ikke på valg) 
Betyrelsessuppleant Martin Rahbek  1 år (på valg) 
Betyrelsessuppleant Terese P. Clemmensen 1 år (på valg) 
Revisor  Kenneth Lytzen 1 år (på valg) 
Revisor  Allan Petersen  1 år (på valg) 
Revisorsuppleant Bent Lauritzen  1 år (på valg) 

6. Eventuelt 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før. 
 
Svar om deltagelse bedes afleveret til Claus, Zambiavej 17 
 

senest mandag den 22. februar 2016 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 

********************************************************************************************************** 
 
Navn: __________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ 
 
Antal deltagere:   _________  (spisning udgår) 

 



2. februar 2015  

Side 2 of 2 

Bilag A: 

Forslag om at bevillige 25.000.- til at færdiggøre 
forprojektering med bistand fra ekstern rådgiver 
som grundlag for beslutning om detailprojektering 

 
Baggrund 
På generalforsamlingen i 2015 stillede bestyrelsen forslag om at der blev bevilliget 
200.000.- til bygherrerådgivning for at sikre et godt gennemarbejdet projektforslag. 
 
Generalforsamlingen besluttede imidlertidig at Bestyrelsen kun måtte anvende op 
til 50.000.- inkl. moms på ekstern rådgivning til forprojektering af ”Vejprojektet”. 
 
Situationen er nu at de bevilligede penge er anvendt og, at der fortsat udestår 
aktiviteter som nødvendiggør ekstern betalbar rådgivning i forprojekterkingsfasen. 
 
Forslag 
Bestyrelsen bemyndiges til, at indgå en aftale med en ekstern rådgiver om, at 
gennemføre de aktiviteter der er nødvendige for, at der kan fremsættes forslag om 
hvordan et endeligt projekt kan gennemføres, herunder tidsplan, forventede 
omkostninger, samt mulige finansieringsmodeller. 
 
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at anvende op til 25.000.- af foreningens 
midler til at færdiggøre forprojekteringsfasen således at projektforslag til endelig 
vedtagelse kan fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling til april 2016. 
 
Tidsplan (vejledende) 
Foranalysen forventes afsluttet 31/3-2016, hvorefter der vil blive indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling i april 2016 med henblik på at fremlægge endeligt 
forslag til vedtagelse henblik på igangsætning af projektet (Detailprojektering). 
 
Organisering 
Bestyrelsen udgør projektets styregruppe 
 
Forslagstiller  
En enig bestyrelse 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Jens Cornelius 
Kasserer 


