
Gru ndejerforen ingen I bsg8 rden

Referat af Generalforsamling torsdaglT , februar 2O2O kl. 19:00 til 21:45

Festsalen llimmelev Skole, Ollerupvej 5,4000 Roskilde.

Dagsorden ifOlge vedtagfierne:

L, Velkommen ved formand Henrik \It'issing (HW)

2. Valg af dirigent
Peter Lindkvist (PL) blev valgt.
Referent: Hanne Lindegren

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet 19. januar. Regnskab og budget er ikke kommet p5

hjemmesiden, derfor gennemg6s det ekstra noje i punkt 4.

61 grundejere var reprasenteret heraf 21 med ved fuldmagt. Dette udgar i alt 122 stemmer af i alt
176 mulige.

Navn og nr. pi de grundejere, som har ytret sig er gengivet i det omfang som har varet muligt for
referenten.

3, Beretning ued Henrik Wissing tHtlll
Beretningen er i sin helhed vedlagt som bilag 1.

Beretningen blev modtaget uden yderligere kommentar

4. Aflaggelse af regnskab og fremlaggelse af budget ved Carsten Rygner (CR)

Grundig gennemgang ved CR.

CR knyttede fOlgende bemerkninger til budgettet:
GrOn vedligeholdelse er lidt over budget, til gengeld er der ikke udfOrt ekstra gron vedligeholdelse
Vinteren har varet mild, og derfor er der brugt mindre pi snerydning,

Ny lamper i carportene har givet en besparelse pi strom.
Den nye trailer er mere solid, og derfor har den varet billigere at vedligeholde.
Sidste 6rs beslutning om opsetning af hjertestarter er ikke gennemfort, da den var betinget af
deltagelse i Rode Kors indsamling, der var desverre ikke tilstrekkelig tilslutning.

Belobet til nye traer pi stikvej 2 er overfort til 2020, da plantning af praktiske irsager forst er
gennemfort i februar 2020.

Siledes er resultatet for 2019 plus 52.63450 kr. mod budgeret minus 54.000 kr.

Formuen er pr. 31-12 -2OL9 27 L,L27,L2 kr.

-128 Thorstein sp6rger, hvor indtagt for salg af skur er posteret?
-CR svarer, at det er modregnet i udgiften til affaldsgArde, da det er et samlet projekt.

-lngen yderligere spOrgsmil.

Regnskabet blev godkendt.
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Gru ndejerforen i ngen I bsg8 rden
CR fremlagde herefter basisbudgettet for 2020.

Budgettet er baseret pi regnskabet 2019. Desuden er der afsat 50.000 kr. til vedligehold af
carporte og 50.000 kr. fliseopretning af lunker p6 korearealer.
Sporgsmiltil budget:
-Winnie 6 sporger til post vedr. vedligehold af carporte?
-HW svarer, at posten dekker carporte pi Stikvej t,2 og3, hvis det separat forslag for Stikvej 4
godkendes.

-lngen yderligere sporgsmil.
Basishudgettet for 2020 blev godkendt,

5. Behandling af indkornne forslag

a. Stikuej 4 Carport og skur.
Forslaget blev motiveret af HW, se bilag 5.

Ansogt belOb ialt 59.000 kr.

Bekladning pi skurets vagge og port er rSdnet, og vindskederne er medtagne. Tilbud
modtaget jf. forslag.

Bekledning og vindskeder Onskes skiftet af tomrer, mens grundejere klarer malerarbejdet

Til forslaget var folgende sporgsmAl og kommentarer:
-Ove 30 plpeger, at Stikvej l tidligere har sggt 15.000 kr. men kun fik 10.000 kr. Beboerne

har derfor selv udfort arbejdet.
-HW uddyber, at projektet med dobbeltport er kompliceret, og derfor b6r udfores
professionelt for at opn6 et godt resultat.
-Poul bemerker, at stikvej 1 kunne have fremsendt detaljeret forslag for deres tidligere
projekt.

-To beboere pi stikvej 1 underbygger, at der er udfort meget arbejde af beboeren.
-Erik 116 bemarker, at Gert p6 stikvej 2 selv har udskiftet bekledning p6 carportens
sydgavl.

'Dorte 186 argumenteret for forslaget med, at grunderejerne bliver eldre, og ikke alle har
de nodvendige kompetencer.
-Kim 158, onsker en falles plan for, hvordan vi principielt lobende vedligeholder
carportene, begrundet med alder af bide bebyggelse og beboere. Tilsvarende for den
lobende plan for lunkerne.
-HW svarer, at det faktiske er det, som forslaget er begyndelsen p6.

-PL navner, at under budgetpunktet pi 50.000 til carporte kan den samlede plan jo laves.

Forslaget kan si udgi og erstattes af en samlet plan.

-34 Freddy bemarker, at igivet fald kan stikvej 4 prioriteres i 6r.
-Winnie nr. 6 synes, at der er mange dyre forslag.
-108 Annemarie pointerer, at carporte er vigtigere end nogle af de andre forslag.

Stikvej 4 vil trakke forslaget, hvis der fortsattes med vedligeholdelsesplan, og det s0gte
belOb legges til budgetposten Vedligeholdelse af carporte.

Side 3 af 6



Gru ndejerforen i ngen lbsg8 rden

b. Udvidet gron vedligeholdelse af buskadser ved stilwej 3.

Forslaget blev motivet af Marianne 0sterg6rd og Hanne Klemann. Se bilag 4.

Forslaget omhandler vedligehold af plantebelterne mod stamvejen samt skr6ningen.

De er blevet ret vilde, JR Park har opstillet forslag og tilbud omfattende beskaring,
fjernelse af vildskud, oprydning og bortkorsel. Arbejde og udgift kan evt. deles over 2 tr
Der er ikke brugt sd meget til ekstra gr$n vedligeholdelse i 2019 jf. regnskab.

a Langs skrf,ningen 6st fsr hus 126 - L34 19.250 kr"

h plantebmlte syd for boldbanen rnellem stikvej 2 og 3 23.500 kr.

c Plantebmlte syd for boldbanen mellern stikvej 3 og 4 19,000 kr,

I alt 61.750 kr.

Reduceret forslag 38.250 kr.

Til forslaget var folgende sporgsmil og kommentarer:
-18 Dorte sporger, om noget kan klares ved egen arbejdskraft.
- Forslagsstiller uddyber, at arbejdet skal hjalp til, at beboerne selv kan gore det fremover,
der er nu 5 arbejdsdage pi stikvej 3.

-lvan 150 uddyber, at det allerede gores meget betalt arbejde i bebyggelsen, og at dette er
en meget storre opgave end almindelig beskaring.
-CR oplyser, at der i 2018 blev anlagt bed ved skoven og plantebalterne blev heskSret for
22.000. Denne gang skal beskaring gores mere grundigt.
-PL oplyser, at der i grundbudgettet er sat 7500 kr. af til beskaring.
-Kim 158 pointerer, at det si reelt er et ekstra belOb 54.000 kr. og det gar daglig

vedligehold nemmere.
-Jytte 140 sporger, om belobet til udvidet gron vedligeholdelse kan bruges herp6?

-CR svarer, at si mistes der rdderum til andre opgaver med gron vedligehold.
Connie 202 sparger om der disponeret for eksra gron vedligehold, eller kan der sl6s halv

skade?

-CR svare, at der allerede et disponeret over dele af belObet. Lindealleen er stynet for
20.000 kr. og n6ddehegnet skal beskares i 6r.
-Gert 6 uddyber, at arealet er et problem der s*al loses, lad os fi det gjort.
-Jens 146 uddyber, at det omhandler flere stikveje.

-Freddy 34 siger, at det skal vare pant og i orden, og der er penge i kassen.

Forslaget blev uedtaget med overveldende flertal.
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Gru ndejerforen i ngen Ibsgf; rden

c. Fuglekasser i skoven og omegn,
Forslaget blev motiveret af Mona Norup, se bilag 3.

1.7 kasser for forskellig type inkl. hjalp til opsatninB 5000 kr. af en ugle- el tirnfalkekasse,
som skalsidde meget hOjt.

Biodiversiteten oges men ophangning af fuglekasser.

M6ske kan DOF (Dansk ornitologisk forening) hjalpe til opsetning af rovfuglekasse, ellers

mi der betales. Kasserne er forsliet til skoven men kan ogsi spredes rundt i bebyggelsen.

Til forslaget var folgende sporgsmel og kommentarer:
John 152 her erfaret fra sit hus i Sverige, at fugle trives i billige kasser.

En beboer spOrger, om kan vi fi webcam til hjemmeside.

Hans tilfojer, at ugler tager mus og rotter - det er biologisk bekampelse.

Forslaget hlev vedtaget med overvmldende flertal

d. Stikvej 1: Ans6gning om okonomisk tilskud til fardiggorelse af fornyelse af boldbaneareal
og grillplads.

Forslaget blev motiveret af Winnie med slides, p6 vegne af havegruppen. Se bilag 2.

Det er fortsattelse af projektet fra 2018, men med opdaterede tilbud. Et fardigt og

attraktivt omrf,de Onskes. HArdfore tuja og bukbom samt bunddekke vil udgore en del.

Gyngen og faldunderlag ved grillplads fjernes, da den ikke benyttes. Gruset skal fjernes
professionelt. I stedet plantes roser, og mest muligt udf6res af grundejerne..

Beplantningen planlagges, si der kan sl6s gres omkring.
En ny sansegyng/fugleredegynge etableres, og den ekisterende vippe genetableres.

Ans6gning 1 85.000 kr. Boldbaneareal og grillplads

Ans#Sning 2 46.000 kr. reduceret forslag

Til forslaget var fplgende spOrgsmil og kommenterer:
- Der sporges, hvorfor der er valgt en anden anlegsgartner end den sadvanlige.
-Winnie svarer, at det er billigere.
-Jens 146 sporger, om boldbanen nedlagges.
-Winnie svarer, at den forbliver.
-Hanne 158 sporger, hvorfor gynger nedlagges.
-Winnie svar, at de er gamle og ikke benyHes

-Poul 160 udtrykker, at der godt, at der kommer forskellige ting pA stikvejene.

Forslaget blev sendt til afstemning i sin helhed.

Forslaget blev vedtaget med snavert flertal 62 al Ll2tilstedevarende stammer.

Side 4 af 5



Gru ndejerforen i ngen I bsg8 rden

Forelaggelse af det blt hafte 3 udgave med aiourforing og ny opsetning.
Revideringen blev forlagt af Hanne Lindegren

Det bli hefte er revideret jf. beslutning p5 generalforsamlingen 2018.

Bestyrelsen har fortaget en Bennemgribende revidering af det bli haftes layout og indarbejdet

de seneste Ars generalforsamlingsbeslutninger iindholdet. Dertiler det justeret iforhold til
materialer, der ikke langere kan skaffes, samt angivet nye egnede materialer.

F.eks. fabrikeres tagplader nu i et nyt format. Den nye tekst var lagt ud pA hjemmesiden til
gennemsyn med markering af f.eks. andrede materialer.

John 152 oplyser, at de i et af gennemgiende rekkehus har skiftet tag uden problemer

evt. kan beskrivelse af udskiftning af disse tage lagges pA hjemmesiden.

6, Pause

7. Fastlaggelse af budget og kontingent
Et kontingent pd 5000 kr. er foresl6et jf. oplag til budget for 2020,

CR gennemgik de okonomiske fOlger af de vedtage forslag.

Med faste budgetposter og vedtagne forslag vil udgifterne vare 600.750 kr. hvilket vil medfore en

reduktion af formuen med 158.750 kr.

Budgettet blev godkendt med klart flertal

8. Valg af bestyrelsesnnedlemmer, tre for 2 frr og en for et 8r.

Pfr valg var:

a. Leif Rasrnussen nr. 38 {villig til genvals} hlev valgt

b. Carsten Rygner nr. 162 tvillig til genvalg) blev valgt

c. Hanne Lindegren nr. 104 tvillie til genvalg) blev valgt

d. Hans Kromann nr. L42 valgt for et f;r {ikke villig til genvalg}

I stedet opstillede Reiner Podbielski nr. 52, som blev valgt

9. Valg af to suppleanter

Pfr valg er:

a. Bent Bundgaard nr. L66 {villig til genvale} blev valgt

h. lngen meldte sig, sfr posten er ubesat.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
John Sjoldby genvalgt

Claus Ovesen genvalgt
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Gru ndejerforen i nge n lbsg5 rden

11. Eventuelt
Thorstein tog ordet for at tale om ladere til el-bit. For nogle 6r siden blev indhentet et tilbud, som
var for dyrt. Nu er der andre muligheder. Jens og Thorstein vil lave udvalg og inviterer andre
interesserede til af deltage. Udvalget skal indhente nye tilbud. Peter Lindkvist og Leif Rasmussen

Onsker at deltage, andre som ikke er tilstede ved generalforsamling kan tilslutte sig senere.

Leif fortalt om ny hjemmeside. Der skiftes til klubmodul, som benyttes af mange forskellige klubber
deriblandt ejerforeninger. I forholde til den nuvarende side er den nye nemmere at anvende med

bedre support og god mulighed for at udsende mails ogsd fordelt i grupper f.ek. efter stikvej.
Der er ogsi opkravningsfunktion og mulighed for at etablere trailerbooking, det er dog endnu ikke

besluttet at benytte disse funktioner.
Den nye side startes ca. 1. april.
Pi den nye hjemmeside skal grundejerne selv oprette sig og vedligeholde egene data.

En grundejer takkede bestyrelsen for det store arbejde med affaldsgirdene.

12. Afslutning
HW takkede afg6ende bestyrelsesmedlem Hans for sit arbejde.
Hans opfordre andre til at stille op og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, det mi betragtes som en

slags borgerligt ombud.
HW takkede dirigent og salen for god ro og orden

Forslag er vedlagt i deres helhed som bilag.

Himmelev april 2020

Referent: Hanne Lindegren

Dirigent: Peter Lindkvist

r';"\"*
I

T

L&-Afgfiende formand Henrik Wissing:

Tiltraedende formand Leif Rasmussen:
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Gru ndejerforen i ngen lbsg8 rden

Bilag I

Formandes beretning

Aret der gik:

lndledningsvis kan jeg fortalle at det er mit sidste 6r som medlem af lbsg6rdens bestyrelse, og som jeg orienterede

om pi generalforsamlingen sidste 6r, vil jeg gd af som formand men fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem i 2020.

Som det fremgAr af indkaldelsen kan man lase at der er fire bestyrelsesmedlemmer pi valg. Arsagen til dette er at det
ene bestyrelsesmedlem kun Onskede at fortsatte et ir, men herom senere.

I den forbindelse viljeg g6re opmerksom pd at bestyrelsesarbejdet er interessant, men ogsfr ulonnet og frivilligt. Der

lagges en del timer for at vi har en velfungerende grundejerforening. Dette kan vi dog kun opni med opbakning og

indsats fra grundejerne, og jeg vil opfordre jer til at stille op til bestyrelsen hvis I har lyst til at bidrage til at vi fortsat
har en velfungerende grundejerforening.

Det har igen varet et travlt 6r for bestyrelsen i lbsgirden.

Der er afholdt i alt 9 bestyrelsesmpder, der har varet i alt 8 sager at behandle, hvilket er det samme som sidste 5r.

Vi har brugt meget tid pA at etablere de nye affaldsgdrde og jeg synes at vi er kommet godt i mil med dette projekt.

Det har veret en lang og sej proces da alle har deres meninger og Onsker men jeg tenker at vi har opniet en lpsning

som imodekommer de fleste og som er til mindst mulig gene for de narmeste beboere.

For vi kunne komme i gang med at etablere affaldsgirdene skulle vi have solgt teknik skuret pi stikvej 1. Vi var si
heldige at lngrid og Lars Jeppesen i nr. 192. gerne ville kObe det for kr. 5000,00 til overtagelse pr. 01. april 2019.

Den forste affaldsgird i rabatten mellem stikvej 3 & 4 stod ferdig den 9. maj, affaldsgirden i rabatten mellem stikvej 2

& 3 stod ferdig den 25. juni og Det to f6rste affaldsgirde blev taget i brug den 1. juli. Affaldsgirden p5 stikvej 1 blev

taget i brug den. 01 okt.

Projektet er blevet en smule dyrere end fprst planlagt.

Det var nqdvendigt, ot udvide offaldsgdrdene med en ekstra rekke fliser for at fd plods nok til offaldsbeholderne. For

at imodekomme Onske fro grundejerne blev balustrene pd de to fArste affoldsgdrde monteret tettere end planlogt.

Pd stikvej 7 skulle der graves mere jord vak end forventet da vi ikke var bekendt med underlagets beskaffenhed, og til
sidst kon navnes ot el-arbejdet blev lidt dyrere end forventet.

Fastelavnsfesten blev afholdt pi stikvej 3.

Henover sommeren har der ogsi veret foretaget vedligeholdelse og forbedringer pi de enkelte stikveje.

Stikvej 1

Maling af plankeverk ved affaldsgird, ny bekladning pi carporte

Ny understOttelse af trampolin samt reparation af trampolin.

Stikvej 2

Almindeligt have arbejde forAr og efterir. Endvidere er der p8begyndt plantning af treer som der tidligere er givet

tilsagn om
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Stikvei 3

Rutsjebanen er blevet ferdig

Stikvej 4

Udfort almindeligt havearbejde fordr og efterAr.

Sommerfesten blev holdt den 31. august pA stikvej 1..

Vi begyndte med at fA et kursus i hvordan vi skal lave drinks, gin og tonic, dark and stormy og mm. Til stor fornojelse

for alle ogs6 for de voksne born.

Som altid var der dejlig mad og rigeligt dessert. Der deltog ca. 50 personer til aftenarrangementet.

Skoven

Abletreerne er igen i &r blevet beskdret, tak til Gorm for dette arbejde.

Faste driftsopgaver

I sommeren 2019 er gresslining foretaget af lR Park,

GresslAning har igen i 6r varet udf6rt uden de store problemer,

I vinteren 2018 - 2019 er saltning og snerydning ligeledes foretaget af firma JR - Park,

En trist nyhed er at den store blodb0g, som stfrr i haven hos andelsboligforeningen skal faldes pi grund af sygdom.

Som man kan se i regnskabet for 2Ot9 har foreningen brugt kr 100.000 mindre sidste ir, dette skyldes at der ikke

brug penge pi ekstra gr0n vedligeholdelse samt at der er brugt farre penge p6 vintervedligeholdelse.

Endvidere kan jeg nevn,e at det Bl5 Hafte er blevet opgraderet, den nye version kan ses pd hjemmesiden, alle

endringerne er markeret med gult og ellers er det layoutet som er endret,

Tak til Hanne Lindegren og Hans Kroman for dette arbejde. Sidste 6r pA generalforsamlingen lovede jeg at bestyrelsen

ville arbejde for at foreningen ville fi en bedre hjemmeside, og vi er igang med dette, vi regner med at den nye

hjemmeside vil vere klar til brug den 1. april i ir.

Akiviteter fra generalforsamlingen 2018

1. Etablering af tre affaldsg6rde

2. lnddekning af fritstiende affaldsbeholdere mangler

3. Etablering af hjertestarter blev ikke gennemfOrt da der var for lidt tilslutning til hjerteforeningens indsamling.

Til sidst

Viljeg afslutte min beretning og overlade ordet til dirigenten for den videre afholdelse af
generalforsamlingen 2020
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hm,ftk,* h *l n,ili ffi n,,*,H f'def .

Fi*i:A,n frtr fu6'ishfiiflrf,flt gp gr+4ii1f ;{Ht i r:.gx,pfllfi:,16[,9ufl'!$ t*.Sllln6 ft*,S,*rrf$g:

tt

' .i-

ri

:: +

Effimnlfim [ ffimidtrsilqrl]

*ri$lpludx*m

F*r&*#ri*g** sf err-r#dwt }sm# g.vl&$p$a#$&s s#ffi wlww ffi& ?wgs'*n6 #: ffi$ifi{Sile*s

ffiPg*u*rrt* hssq&r *f:

* Stikwmi*ms ffieMerw n*,dxm6wr #m ffim.e$.$s ffiH{tffisr ffiffi F$ *rw-x$wt,mnmhiwr*,s st #*&#l$*rmmr

k*'pmrxxwrffiffi'# m*# #ffiffi,w&t# r,s$ Fr ss s{ffird#&f, mffiH e\rffi sufrdw Bms *rmkfffifts&$ wf mmmrme {ype

Irxe'qtrterx :*tnr:' pkslyt*nn r;C* gn{ti rg gri{lh-*rd thr*,et*n;, frp:t,tsn ,gf .s,r,,imgg*t ** gri,*pix*s*rr,

h*r$r*s rh,{*,
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Gru ndejerforen i ngen lbsg8 rden
Bilag 3

Fmr**ag t* t gm*m rm fifmrnmrp filmffi*nr il 6ru mdej*rfmrwmff mgmm ilfo mg$,rden trStrffi

Ser anstrges derfor om en belobsramme pi 5000,00 kroner til projektet inklusive profersionel hjalp
til opsmtning af natuglclt*rnfafte kasse.

Mvh

M*na N*rup i ir.

Tnrben Lun$-Hans*rt * ,'l

Fuglekasser

for at oge biodiversiteten og fremme vore$ fughliv foresHlrvl at der i ilOF indkobes nogle
redekasser til apsetning i "skoveno oH ometn. Spsatning for*tages a{ forslagsrtil}erne ttdtagen evt.
natuElelt*rnfnlke lcasse

Det kunne f.eks. vare:

5 starekasser i douglasgran

5 mejsekasser

5 musvit kass*r

2 fluesnapper kasser

Hulbeslag til mejse og rnu5vit kasser

Evt. natugle- eller t*rnfalkekasse, men det afhanger af mutig placering og aprctning.
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Gru ndejerforen i ngen lbsg$ rden
Bilag 4

ffi il"*m,6s x$qr&nim#ws wxx #wr fun*m ffffitr-$ m4

h Ft*.s*kfu#ry""syd.{pr hmldfumme m.mil*mnru stikrwx ffi wffi ffi, {rmgmsx frm
{rmppe*'x *p ti* kr*ldkmmwm ww# m*r$t,*wj # mH ril"murffi 4t *

#. ffi**s*tmfumffiw mpd'fmr k*ldhmrx*w ry*ll*m mtr&rq ffi mg 4

H,b.s#fi rmln

L.' lL rl t 1'
'-i l--- 

-jr -t'++

Beggrund

Bus*adseme an{crhg affaHsgirdwre melhrn rffitqi n ag I sar*t stikrej & sg 4 har iftJre uanet
grun$q hesdret i et ssrtl Er cg er der&r ef vildn*s" Ser er uokse! rnangx pdn*r op, so*r ikhe
nprind*fu er planl*t ibedene" f.*s. brun&er, tryH, l$uster" hrkitelrEn* trosf, lodslud Irts
akasktriaer ry ionlosligtrndel $He*ffic*rbnri Her*l krmner, *t der Sg*r adskilligt grnna*ald
t$slhnru buEloene fra sidste beskxr.*rg. Eetser ikke p*nt ud. i hwrtfaH iirhe fsr de$fl, dcs borta{t
pi.

BuskedrsmE p5 shr$ningen bag hus*r*e 13.&-13{ fang*l s{si tit Et hlir,* skirer hrrfligr dlbage.

tll *rarg6eten tur isfiridet ened Rexd, gartnerfa Jfi F*rlr som trar ridgiuet ar. M har
efrer{o$n*tde rnodtdge! a! lilbud Fe-ham. Uetg&r a&luk*erd* u* p* er ityrte uedligehoH*lre af
de onntalte b*shadser. lfuwejan stir Jfi parkfar gmn redtigdrckhlse Farh*B tUrg$r**n.

Ferslag

Be{ f{r€slis rt furEkge en lraltig baskxrkg af hr:&ene ,i barskadsa*e. Sened btiwr der &lt
im*llen* plen$ame" s* dG *sn rxlte nye p*l* s*ud" g*rnlidig liererer uanr&*t beuckning ruesarn

" plen*arnts, enlen rd t! grsue d*nr op *llrr shxrr dera fieegs. *Sa{dE{ hre* bwl.

Eh*narni

0ar *ngur fov l{ll0 ont pang* lil al turei*ge *n krallig bas**ring i }u*kssenn* {trmer urdt*g€t}.
Ffl ind#ar"ende enyendas *t klub pE ?.ffiS hr tr s€dliguhsldege *t e. (e[* priser er
oY*rrlappriser ir{el. rrnm*J I

tr ffi.ffSff rkr"

HH,ffiffi,tur"

$ffi,ffiffi *r"

ffi{. HSS mr

F*dr*rnt for*hf,

5lh*mr g*ne nltbrilrnlinotn hh{ril. tt drt tr tor firrn{r prn$ tl prn i rt lr, fiaanrlr d*
rl?imrtn,t kun $ frorqgr br*t*rin,prm* 

' 
ofi{ldfifirufidrr I of e t lr Ol dittr trrlrgfi mort

D*ttrtA blis*ryltm itS*0rrU*. uomr: St"I$0tr"

EllrrHprrt{ lrhn*ntr*d:n lrtiEr y$tB]rholddrtrt tuHlr drgrhrr undrtllfintr*nn'Ektrr 
Eron"fldlttahoH$*r' rupfhrrt il*d b*dn rfiulhhrd lor $ utdblrrtotdr ornilOsr'* rrO

h.ucdrg. fl ruturhnr

MffiM wffinfrfffi hlfmm,m

Hw,rumm ffimmmrffi#rd mr I #S mm Mffip'rwmm,w ffil*mmm,ffift ffir, t ff#
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Gru nd ejerforen i ngen I bsg8 rden
Bilag 5

Fmnsfag til gnunde]erftlneningen thsgfrnd#ns ffi*r]*raffurs*mling tilZfi

Stikuej 4 f,xrpnrt og rkur.

Pi grund af alderdom @nskes ny yderbekladning pi stikvejens skur, samt pA carpertens gavl ued
176 endvidere onskes samtlige vindskeder pi carporten tag udskiftet da disse er ved at r6dne.
Stikvejen sorger selv for nraling af travark.

Der ansoges derfor om et belob pl kr. 59.000,00 til dette projekt, arbejdet onskes udfgrt af
Tomrer og snedkermester Per Christensen Aps.

Budget

Udskiftning af heklwdnfrng pS skur, s*rrrt mye hesf mg tl[ dmre kr. 3$.ffiffiffi,fffi]

a

t

il;ldskiftnlng af smnmt[ig* vlndskeder- pl& carpsrt

ilHa$lng

Udskiftnlng af b*klaed*rfing p* syd Snv[ pfr carpnrt

kr. L?.5fim,mft

kr. 2.1"00,*il

kr, 3.$"4tS,##

il alt ilnd lfirlms 1tr.59.il00r*S
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