
  
 www.grf-ibsgaarden.dk 

Til grundejerne i Ibsgården 

Himmelev 18. februar 2018 

 

Generalforsamling 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

onsdag den 28. februar 2018 
kl. 19.00 – 21.45 

i festsalen på Himmelev Skole, Ollerupvej 5. 
 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1 Velkommen ved formanden 

2 Valg af dirigent 

3 Beretning 

4 Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

5 Behandling af indkomne forslag 

       Forslagene kan ses i deres helhed på adressen, http://www.grf-ibsgaarden.dk 

1. Forslag fra bestyrelsen,  

    a. Ansøgning af beløb til renovering af de sidste sti-arealer 

           b. Ansøgning af beløb til udbedring af lunker på stikvej 2, 3 og 4 

    c. Det Blå hæfte, ændring af afsnit vedr. sålbænke  

           d. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til opdatering af det blå hæfte 

  2. Forslag fra stikvej 4 

       a. Ansøgning om kr. 5.000 til træningsstativ 

       b. Nr. 160 Forslag vedr. renovering af beplantning på fællesareal 

 

       3. Forslag fra stikvej 2 

       a. Forslag fra nr.84, Ansøgning om 2.400 kr. til indkøb af en pladevibrator 

       b. Forslag fra nr.136, om at der ikke skal etableres et fælles affaldsrum uden for deres have                                                                                                          

        

        4. Forslag fra stikvej 1, 

            a. Forslag vedr. Økonomisk støtte på 51.000 kr. til fornyelse af de grønne områder på          

stikvej 1 i 2018 

            b. Forslag vedr. Økonomisk støtte på 30.000 kr. til fornyelse af de grønne områder på          

stikvej 1 i 2019 

            c. Forslag vedr. Økonomisk støtte på 9.000 kr. til fornyelse af de grønne områder på          

stikvej 1 i 2020 

http://www.grf-ibsgaarden.dk/
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5 Pause 

 

 

6 Fastlæggelse af budget og kontingent 

7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

a. Ove Nielsen nr. 30          (ønsker ikke genvalg) 

  b. Hanne Lindegren nr. 104 (villig til genvalg) 

       c. Carsten Rygner nr. 162    (villig til genvalg) 

     

8 Valg af 2 suppleanter. På valg er: 

 

a. Thorstein Jørgensen nr. 128 (ønsker ikke genvalg) 

b. Hans Kromann nr. 142         (villig til genvalg) 

c. Winnie Delfs nr. 6                (ønsker ikke genvalg) 

 

9 Valg af revisor og revisorsuppleant 

10 Eventuelt 

11 Afslutning 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Wissing nr. 178 
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