
25. april 2007 
 

 
 

Indkaldelse til generalforsamling Græsted bibliotek 
søndag d. 20. maj 2007 kl. 9.00. 

 
Til generalforsamlingen er vi i selvforsørgende. Så vi beder alle at give en hånd med, med 
morgenbordet. På forhånd tak. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmeudvalg. 
 

3. Formandens beretning, uddeles på generalforsamlingen. 
 

4. Regnskab for 2006 og budget for 2007, udleveres på generalforsamlingen. 
 

5. Indkomne forslag: 
 

Vedtægter: 
 

§ 1 Det påhviler enhver parcelejer at slå sin græsplæne og rabat senest den 1. maj og 
den 15. august, og i øvrigt vedligeholde sin grund således at ulemper for naboer 
undgås. Generelt  påhviler det parcelejeren at vedligeholde rabatten udfor sin 
ejendom, således at rabatten altid fremstår grøn og uden huller. Ligeledes skal 
parcelejeren sikre at græsset på rabatten ikke gror ud i den asfalterede vej.I mangel 
heraf foretager foreningen det fornødne for parcelejerens regning. 

 

Ordensreglementer: 

§ 2 

Forslag 1 : 

 Af hensyn til almindelig ro og orden i området henstilles det at undgå brug af 
motordrevne haveredskaber på lørdage efter kl. 18 og søn og helligdage efter kl. 
12.00. I perioden 1. april – 30. sep 

Forslag 2 : 

Af hensyn til almindelig ro og orden i området henstilles det at undgå brug af 
motordrevne haveredskaber/værktøjer på lørdage efter kl. 18 og søn og helligdage 
efter kl. 12.00 i perioden 1. maj til 1. september. Generelt opfordres parcelejeren til altid 
at tage hensyn til og informere sine naboer, når der planlægges større arbejder på 
grunden der kan medføre gener. 



§ 3 
Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt. I perioden 1. april – 30. sep. 

6.  Valg af bestyrelse og revisorer. 
 
På valg er: 
a) - Formand Ole Jørgsholm ønsker ikke genvalg 
b) -Næstformand Annette Fog Rasmussen ønsker ikke genvalg 
c) - Kassere Henning Jørgensen ønsker ikke genvalg 
d) - Bestyrelsesmedlem Ole ønsker ikke genvalg 
e) - Sekretær Dorte Sørensen ønsker genvalg 
 f) - 2 suppleanter. 
g) - 2 revisorer. 
 

 
7.  Kontingent og rykkergebyr for det kommende år 
 
8:  Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år. 
 
9.  Orientering om løbende sager ; asfaltering og dræn 
 
Ifølge vedtægternes § 6 skal kontingentet være betalt for at kunne deltage. 
 

 
Mange hilsner 

 
 

Formand 
Ole Jørgsholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klip her .................................................................................................................................. 
 
Ønsker du at modtage information fra grundejerforeningen på e-mail ? 
 
Udfyld nedenstående felter og aflever slippen på generalforsamlingen eller hos 
sekretæren på Hylle-stykket 14 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
E-mail adresse : ______________________________________________ 


