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Kildeholm grundejerforening 

v/formand Peter Albert 

Hedebyvej 15, 

3650 Ølstykke 

Ølstykke den, 27. februar 2017 

 

 

  

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, den 30. marts 2017, kl. 19:30 på Stengårdsskolen i 

lokale: Kantinen. 

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægtens § 9, da det kvalificerede flertal ikke var til stede for en ændring af 

vedtægterne ved den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 16. marts 2016.  

  

Dagsordenen: 

1) Valg af dirigent 

2) Fremlæggelse af vedtægtændring jf. nedenfor 

Bestyrelsen stillede ved sidste års generalforsamling forslag om at ændre vedtægtens § 17 således: 

 

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter vedtagelse af budget.  

 

Medlemmerne er pligtige at betale medlemskontingent efter generalforsamlingens bestemmelser. 

Kontingentet opkræves 1 gang årligt og er forfalden til betaling pr. 1. maj. 

 
Kontingent opkræves forud 2 gange om året henholdsvis pr. 1. februar og pr. 1. august og er 
forfalden til betaling pr. den 15. i måneden.  
   
Kontingentet pr. 1. februar fastsættes af bestyrelsen som et acontobeløb under skyldig 
hensyntagen til foreningens faste udgifter og likviditet. Kontingentet pr. 1. august skal være lig 
med forskellen på det af generalforsamlingen vedtagne samlede kontingent for kalenderåret med 
fradrag af a conto indbetalingen pr. 1. februar samme år.  
 
§ 20  

 Såfremt et medlem ikke inden udløbet af henholdsvis februar og august maj måned har betalt  
forfaldent kontingent, meddeles der den pågældende ved skriftlig påmindelse 14 dages varsel, 
hvorefter bestyrelsen har ret til at inddrive fordringen ved retsforfølgning. Medlemmets stemmeret 
er betinget af, at forfaldent kontingent er modtaget af kassereren.  

   
Såfremt en lovlig vedtagen beslutning ikke respekteres af den enkelte grundejer, kan beslutningen 
iværksættes af foreningen for den pågældende grundejers regning.  

 

Bemærk venligst, at materialet til den ordinære generalforsamling, samme dag og sted er også 

vedlagt.  

 

Til jer som endnu ikke har afleveret jeres e-mail adresse til grundejerforeningen, så vi fremover kan 

distribuere materiale af denne kanal, beder vi jer venligst sende den til: bestyrelsen@kildeholm1.dk 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

mailto:bestyrelsen@kildeholm1.dk


 Side 2 af 6 
 
 
 

 

Kildeholm grundejerforening 

v/formand Peter Albert 

Hedebyvej 15, 

3650 Ølstykke 

 

Ølstykke den, 27. februar 2017 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, den 30. marts 2017, denne afholdes umiddelbart efter afholdelsen af den 

ekstraordinære generalforsamling. 
 

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægtens § 7.  

 

 Dagsordenen er: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

- Det reviderede regnskab er vedlagt 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

- Bestyrelsens forslag til budget / kontingent er vedlagt. 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

- Rasmus Lindhede, Mette Bjørnsen og Carsten Rasch, alle modtager genvalg 

7. Valg af suppleant 

8. Valg af 2 revisorer. Nuværende revisor:  

- Kenneth Jensen, Hedebyvej 10, modtager genvalg 

- Ulla Frederiksen, Grimsbyvej 5, modtager genvalg 

9. Valg af revisorsuppleant 

- Hans Erik Frederiksen modtager genvalg, såfremt der ikke er andre der ønsker posten. 

10. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
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