GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
I henhold til vedtægter for Grundejerforeningen Evetofte indkaldes herved til
ordinær generalforsamling (§ 6 og 7)
Søndag d. 27. maj 2018 kl. 10.00 i Melby hallen, (lærerværelse blok A).
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2017
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med
påtegning af revisor for 2017, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4)
5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2019, herunder fastsættelse af
bestyrelseshonorar og gebyr for forsinket betaling. (§13.7 og §19.4 og §19.5)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: (§13)
a. Formand: Vælges for 2 år. Nuværende Formand, Poul Nedergaard, modtager genvalg.
b. Kasserer: Vælges for 1 år. Nuværende Birger Friis afgår
b. 1 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år. Nuværende Nikolas K. Hove, modtager genvalg.
c. 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år. Nuværende suppleanter,
Mathias Bardram og Erik Jensen modtager genvalg.
d. 2 revisorer, vælges hvert år. Nuværende revisorer, Søren Balling og
Marianne McFarlan modtager genvalg.
e. 1 revisorsuppleant, vælges hvert år. Michael Ally, modtager genvalg.
8. Eventuelt.
Medlemmer der er i kontingentrestance for 2017 og/eller tidligere år (herunder
skyldige gebyrer m.m.) har adgang til generalforsamlingen, men har ikke
stemmeret, jvf § 11. 1. i foreningens vedtægter.
I henhold til vedtægterne § 11. 1, kan stemmeret udøves ved fuldmagt.
Ingen grundejer kan møde med mere end 1 fuldmagt.
Evetofte d. 26. april 2018
Bestyrelsen.
Grundejerforeningen Evetofte´s bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Poul Nedergaard
Birger Friis
Anna Borgsvej 15
Hostrup Have 28 4.th
3370 Melby
1954 Frederiksberg
E-mail: formand@evetofte.net
E-mail: kasserer@evetofte.net

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Jacabsen,
Finn E. Sørensen
Nikolas K. Hove, næstformand

Bestyrelsesberetning 2017.
Bestyrelsen har i 2017 tilstræbt, at komme til bunds i nogle af de mange opgaver, som vi have
pålagt os selv. Nogle vil nok mene vi burde have nået flere end vi har, men vores prioritering har
været rettet imod de opgaver som berører flertallet af vore medlemmer og der mener jeg vi er nået i
mål.
Vores kasserer Birger har lagt ufatteligt mange timer i at få ryddet op i de mange restancer, som den
nuværende bestyrelse havde arvet fra tidlige år. Der var restancer helt tilbage fra 2014, som ikke var
blevet opkrævet. Ingen af de ældste restancer var blevet forsøgt inddrevet med de midler, som nu
engang er muligt i henhold til vore vedtægter og forretningsorden. Efter en nøje gennemgang af alle
restancer valgt vi af afskrive de ældste, det ville simpelthen kræve en alt for stor indsats og koste
mere at forsøge at inddrive dem end vi ville få i kassen.
Kassereren har i løbet af 2017 fået nedbragt vore restancer fra over 40.000 kr. til ca. 6.000 kr.
simpelt hen ved målrettet at udnytte de juridiske muligheder, som er til vores rådighed. Det vil nok
aldrig helt kunne undgås at få restancer, men vi gør vores bedste for at det ikke sker.
Ligeledes har vi målrettet fortsat arbejdet med at holde vores dejlige område pænt og ryddeligt. I
denne forbindelse registrerede vi i forbindelse med det årlige vejeftersyn de steder, hvor nogle af
vore medlemmer havde ”glemt” at vejrabatten ud for egen grund også skal holdes ryddet for buske
og udhængende grene. Det var nu ikke så slemt som forventet, opfølgningen på vores iagttagelser
blev et brev til ca. 60 medlemmer med anvisning af hvad som skulle foretages. Og jeg må med
glæde konstatere, at vores henvendelse blev modtaget særdeles positivt, mange kontaktede mig for
lige at få en snak om hvor meget der egentligt skulle gøres med hensyn til beskæring af buske og
træer. Med et fælles ønske om at vores område skal holdes pænt og grønt oplevede jeg kun
forståelse for vore fælles regler. Tak til alle de medlemmer som har fulgt vore anvisninger. De
enkelte som ikke har foretaget sig noget får lige en henvendelse igen i år inden vi sætter gartneren i
gang.
Af hensyn til vore mange børn, som benytter det dejlige fællesareal og legepladsen, fik vi sidste år
lavet et eftersyn af alle legeredskaberne med henblik på at se om disse var i en lovlig tilstand. Vores
gartner er nu i gang med at udbedre de forhold som legepladsinspektøren fandt kritisable i forhold
til loven på området.
Som afslutning et lidt mindre positivt forhold som jeg vil bede alle om at være opmærksom på,
nemlig rotter i vores område. Der har være flere anmeldelser om rotter på egen eller nabogrunden.
Reglen er jo, at den enkelte grundejer i henhold til loven har pligt til at anmelde såfremt der ses
rotter. Det er sjældent, at bestyrelsen orienteres om en anmeldelse, men det er sket nogle enkelte
gange og i den anledning har jeg haft en snak med ”rottefængeren” fra Rentokil om der er noget vi
selv kan gøre for at undgå rotter. Og ja vi kan alle gøre en del – lad være med at fodre fuglene,
uanset om man fodrer på et foderbræt eller direkte på jorden så tiltrækker det rotter. Ligeledes er
hønsehold med til at skabe grundlag for føde til rotter og som det sidste frarådes det at
brændestakke ligger direkte på jorden – sørg på at der er luft mellem jorden og brændet – gerne 10
til 15 centimeter - så rotterne ikke kan finde et lunt sted at lave rede. Ser man rotter så ring direkte
til Rentokil på tlf. 70103399.
Med venlig hilsen og god sommer i vores dejlige område.
På bestyrelsens vegne
Poul J. Nedergaard, formand

Grundejerforeningen Evetofte
Forslag til budget 2019
Indtægter

kr 600

forslalg 2
x 459

Udgifter
kontingentopkrævning
Bestyrelse
Formand
kasserer
sekretær
2 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsessupplleanter
revision
Bestyrelsesmøder
Telefongodtgørelse
kørselsgodtgørelse
generalforsamling
Porto
kontorudgifter
hjemmeside
kauktionsforsikring
erhvervsforsikring
gaver og repræsentation
advokatudgifter
bankgebyrer
nyanskaffelser
loppemarked
bankrenter
Vedligehold veje og fællesarealer
reparationer veje/grøfter
legeplads syn/vedligehold
renovation
gartner
hensættelse veje
Udgifter i alt
difference
tages af foreningens kassebeholdning

275.400

17.213
8.000
8.000
3.000
2.000
1.000
1.000
7.500
0
5.000
7.500
6.000
2.500
2.000
3.500
1.350
1.500
6.000
900
9.000
2.000
0
30.000
40.000
500
65.000
80.000
310.463
-35.063

Gebyrer:
Administrationsgebyr foreslås uændret til kr 50,- og gebyr ved for sen betaling
foreslås uændret til kr 100,Af administrative årsager foreslås et rentepålæg på kr 10,- pr løbende måned
ved for sen betaling af kontingent
Dette foreslås selvom vedtægterne §19 stk 5 anfører, at rentesatsen skal svare
til den enhver tid i rentelovens §5 fastsatte rente

Grundejerforeningen Evetofte
Forslag til budget 2019
Indtægter

kr 600

forslag 1
x 459

Udgifter
kontingentopkrævning
Bestyrelse
Formand
kasserer
sekretær
2 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsessuppleanter
revision
Bestyrelsesmøder
kørselsgodtgørelse
generalforsamling
Porto
kontorudgifter
hjemmeside
kauktionsforsikring
erhvervsforsikring
gaver og repræsentation
advokatudgifter
bankgebyrer
nyanskaffelser
loppemarked
bankrenter
Vedligehold veje og fællesarealer
reparationer veje/grøfter
legeplads syn/vedligehold
renovation
gartner
hensættelse veje
Udgifter i alt

275.400

17.213
8.000
8.000
3.000
2.000
1.000
1.000
7.500
5.000
7.500
6.000
2.500
2.000
3.500
1.350
1.500
5.937
900
9.000
2.000
0
30.000
5.000
500
65.000
80.000
275.400

Gebyrer:
Administrationsgebyr og gebyr ved for sen betaling slås sammen til et gebyr på
kr. 150,00 i henhold til vedtægternes §19 stk 4.
Rentepålæg på kr 10,- pr påbegyndt måned ved for sen betaling af kontingent.
Dette foreslås selvom vedtægterne §19 stk 5 anfører, at rentesatsen skal svare
til den enhver tid i rentelovens §5 fastsatte rente

Grundejerforeningen Evetofte

Kommentarer til budgetforslag for 2019

Kontingentet foreslås uændret til kr 600,- for kalenderåret.

Budget 2019 ligger på linie med budget for 2018, dog er der foretaget mindre
korrektioner på nogle poster, bl.a. kørselslgodtgørelse, generalforsamling (punkterne
generalforsamling samt trykning af indkaldelse og referat er sammenlagt til eet
beløb), kontorudgifter, advokat og bankgebyrer.
Nyanskaffelser hæves lidt, det samme gør sig gældende for legeplads syn og
vedligehold.
Udgifterne til reparation af veje og grøfter hæves med kr 5.000,- ligesom udgifter til
gartner hæves med kr 15.000,Der hensættes kr 80.000,- til veje.
Der vedlægges to fortslag til budget (forslag 1 og forslag 2).
Forskellen udgøres af legeplads syn/vedligehold.
Såfremt generalforsamlingen godkender at anvende et beløb på op til kr 50.000,- af
beholdningen til forbedringer på legepladsen allerede i år (2018) bortfalder forslag 1.
Vælger generalforsamlingen ikke at anvende penge til legeplads i indeværende år
(2018) bortfalder forslag 2.

