
 
Formand.: Arne Wangel, Smakkegårdsvej 135, 2.tv., 2820 Gentofte, 2295 2668, E-mail: arne.wangel@gmail.com  

Kasserer.: Erik Lund-Hansen, Bistrup Park 31, 3460 Birkerød, 4581 6037, E-mail: erlh@post.tele.dk 

 

HERMED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING 

SØNDAG den 24.juni 2018 kl. 14.00 PÅ FÆLLESAREALET, ved Kirsebærvænget 10 (bemærk tidspunkt 

grundet Sankt Hans aften dagen før). I tilfælde af dårligt vejr afholdes generalforsamlingen i Rabarbergårdens 

restaurant, som nås via grusvejen efter udgang fra Fællesarealet. 

Fuldmagt indgives skriftligt på e-mail til formanden (arne.wangel@gmail.com) eller i postkassen, Kirsebærvænget 

8, senest lørdag den 16.juni i henhold til Foreningens vedtægter par.7, stk.4. 

 

DAGSORDEN: 
 

1.   Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslår Anders Poulsen som dirigent og Arne Wangel som referent. 

 

2.   Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 18.juni 2017. 

 

3.   Formandens årsberetning. 
 

4.   Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisor påtegning. 
 

5.   Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på. 600. Indskud på kr. 1000 foreslås uændret. Rykkergebyrer - første 

rykkergebyr på kr. 50, og andet og efterfølgende rykkergebyrer på kr. 200 - foreslås også uændrede. 

 

6.   Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen  

Bestyrelsen foreslår, at vederlag til formand og kasserer uændret udgør kr. 3.000 til formand og kr. 3.000 til 

kasserer. 

 

7.   Indkommende forslag 

Bestyrelsen foreslår køb af hjertestarter (ca. kr. 16.770) samt årlig service (ca. 1.500 pr. år) til opsætning udvendigt 

hos Rabarbergården, som har givet tilsagn om afholdelse af udgift til el samt et bidrag til indkøb.  

 

8.   Valg af formand eller kasserer 
På valg for en 2-årig periode er formand Arne Wangel, Kirsebærvænget 8, som er villig til genvalg. 

 

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter for disse 
a. Som bestyrelsesmedlem er næstformand Jan W. Nielsen, Frugthaven 6, på valg, men Jan ønsker ikke genvalg. 

Kirstine Krarup Hjortshøj, Blommevænget 1, opstiller for en 2-årig periode. Desuden er Christian Toft, 

Kirsebærvænget 6, på valg for en 2-årig periode; Christian er villig til genvalg. 

b. Som suppleanter til bestyrelsen er Peter Ole Sahl, Grev Moltke Vænget 5, og Signe Wenneberg, Kirsebærvænget 

5, på valg. Suppleanter vælges for ét år. 

 

10. Valg af to revisorer og to suppleanter 
På valg er Anders Poulsen, Hasselvænget 8, og Gert Vilhemsen, Æblevænget 3, samt suppleanter Niels Larsen, 

Hasselvænget 2, og Hans Boll, Valnødvænget 1. 

 

11. Eventuelt, herunder 

 Jan W. Nielsen, Frugthaven 6, næstformand for bestyrelsen for Baunehøj Vandværk, orienterer om driften. 

 Peter Ole Sahl, Grev Moltke Vænget 5, orienterer om loppemarkedet på Fællesarealet tirsdag den 17.juli. 

Straks efter generalforsamlingen er der planlægningsmøde for grundejere, der ønsker at være stadeholdere. 

Foreningen byder stadeholderne på en forfriskning. 

 Helle Frederiksen, Kirsebærvænget 10, orienterer om Facebook gruppen ’For os i Holløse’. 

 

Bemærk venligst at adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet til foreningen er 

betalt før generalforsamlingen afholdes. 

Vær venlig selv at tage en stol med.                                                  p.b.v. Arne Wangel, fmd. 
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