
GRUNDEJERFORENINGEN GRØNNEHAVE 

Referat fra 3. Bestyrelsesmøde 19. januar 2009 hos Peter 
 
Referat fra møde 10.11.08 
Godkendt 
 
Økonomi 
 
Vi kan ikke få oprettet netbank til Connie uden vedtægtsændring. 
Ekstraordinær generalforsamling 23. marts 2009 kl. 19.30 med kun det ene punkt. 
 
Inger Lise laver indkaldelse senest 2. marts til omdeling af Thor senest 16. marts. 
Stedet bliver hos Thor, der har lokale i kælderen. 
 
§ 9 ændres til 
”…….Alle indkomster indsættes på foreningens giro eller bankkonto, og kan hæves af 
kasseren via netbank.” 
 
Da kontingentet er bagudbetalt sendes girokort ud nu (når connie får de nye) med 
betalingsfrist til 1. marts, så vi kan få dem med i det rigtige år. 
 
Låneafdragene sendes ud samtidig. 
 
En parcel er blevet solgt og der er indbetalt kr. 16.000,-, vi gør op hvad der er løbet på i 
renter og får så dette beløb indbetalt. 
 
EDC mæglerne har fået tilsendt diverse materiale og skal betale 500,- for denne service. 
 
Hvis kontingent ikke er betalt til tiden og der sendes rykker ud, meddeles det at såfremt 
der ikke bliver betalt rettidig sendes til inkasso jfr. Vedtægternes § 5. 
 
Vi holder alle øje med salg af parceller, således at vi kan give en velkomstpakke 
indeholdende 

- Vedtægter 
- Bestyrelsessammensætning 
- Referat fra sidste generalforsamling 
- Sidste revideret regnskab med budget 
- ”Gode tips til nye husejere” 
- Henvisning til vores hjemmeside 

 
Og så det alvorlige – et girokort på et års kontingent jfr. Vedtægternes § 6. 
 
Hjemmesiden: 
 
Peter har lavet et flot oplæg, nu skal vi bare have puttet noget ind. 
- Ud over velkomstpakken  
- vil vi hører Allan om han vil lave et skrift omkring vejprojektet,  
- oplysning om vejfondens fortsættelse + formål 
- kalender (Peter arbejder herpå) 
- referater fra bestyrelsesmøder 
- og hvad vi ellers kommer i tanke om (sendes til Peter) 



GRUNDEJERFORENINGEN GRØNNEHAVE 

 
Peter har lavet en mailliste (som er sendt til os alle) over de parceller som har meldt 
tilbage, vil laver endnu en til erindring for dem som evt. har glemt det, den vil blive vedlagt 
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. (dog ikke dem som har meldt tilbage at de 
ingen e-mail har). 
 
Arrangementer: 
 
Vi vil lave fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle den 22. februar 09 kl. 14.00 
Thor er tovholder for dette arrangement. 
 
Valg til ordinær generalforsamling  
– for at få orden i valgene så vedtægterne følges blev vi enige om følgende: 
 
På valg i   2008 2009 2010 
Formand Inger Lise  Inger Lise 
Næstformand Poul Erik Poul Erik  
Kasserer Connie Connie  
Bestyrelsesmedlem Peter  Peter 
Bestyrelsesmedlem Thor Thor  
Suppleant Allan  Allan 
Suppleant Ole Ole  
Revisor Thorkild  Thorkild 
Revisor  Henning  
Revisorsuppleant Susanne Larsen Susanne Larsen  
 
Alle fra bestyrelsen som er på valg i år er villige til genvalg (Inger Lise taler lige med 
Henning, Ole og Sanne) 
 
 
 
 


