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 Kaldred d. 20. marts 2020 

INDKALDELSE           
Ordinær generalforsamling, Søndag D. 26. april 2020 kl. 11.00 

OBS OBS OBS  

GRUNDET CORONA-VIRUS ER GENERALFORSAMLINGEN UDSAT TIL  

SØNDAG D. 14. JUNI KL. 11.00 

 Eskebjerg forsamlingshus 

Nyløkkevej 2. 4593 Eskebjerg. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af stemmetællere 

 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for året der gik 2019 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019 

 

5. Godkendelse af budget 2020 

  

6. Godkendelse af budgetforslag til kontingent 2021. A eller B  

 

7. Indkomne forslag: 

Forslag til ændring i vedtægterne   Bilag 1 

Forslag til ændring i vedtægterne   Bilag 2 

Forslag til ændring i vedtægterne   Bilag 3 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 årig periode.         

På valg er:  Kim Poulsen   modtager genvalg   

Jette Jørgensen          modtager genvalg 

 

9. Valg af 2 suppleanter 1 årig periode.  

Nuværende: Allan Thomsen modtager ikke genvalg   

Jesper Haaber Gylling modtager genvalg  

10. Valg af revisorer 

Nuværende:  Grete Thorø  modtager genvalg  

Kirsten Villien modtager genvalg  

11. Valg af revisorsuppleant 

Nuværende:  Martin Vejlgaard modtager genvalg 

12. Evt.  

Fast hegn 
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Kaldred d. 26. januar 2020 

 

 

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen   
 

 

Bilag 1. 

Forslag til ændring i vedtægterne 

 § 5 stk. 5 Slettes  

Et til to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Gf-Plantagen og Ingershøj har tilladelse til at overvære Gf-

Birkelys generalforsamling,  

For at fremme samarbejdet frem til en evt. sammenlægning vil vi fremover deltage i hinandens 

generalforsamling. 

Fælles viden kan fremadrettet gavne samarbejdet i forhold til sammenlægning. Gæsterne har ikke 

stemmeret.   

Begrundelse. Forslaget blev ikke vedtaget på Ingershøj og Plantagens generalforsamling.  

 

 

 

Bilag 2 

Forslag til ændring i vedtægterne § 1 stk. 5  

Nuværende tekst:  Nye medlemmer af foreningen skal betale et indskud på kr. 250,00 til 

foreningen til administration vedrørende registrering i grundejerforeningens 

arkiv. 

Ændres til.: Nye medlemmer af foreningen skal indbetale et indskud på kr. 450,00 til 

grundejerforeningen til administration vedrørende oprettelse og registrering i 

foreningens arkiv. 

 

 

Bilag 3.  

§ 4 stk 1  afsnit 3 vedr. benyttelse af mail.  

Benyttes indkaldelse via e-mail til det enkelte medlem, kræver det forudgående accept fra medlemmet ved 

dennes tiltrædelse på fortrykt blanket, ligesom det enkelte medlem kan frasige sig e-mailindkaldelse ved 

udfyldelse af fortrykt blanket herom.  

 

Ændres til.: Foreningen benytter mail til indkaldelser samt diverse informationer til grundejerne. Ønsker 

den enkelte grundejer ikke dette, kan det afmeldes ved at sende mail til bestyrelsen@gf-birkely.dk.  

 

 

 

 

mailto:bestyrelsen@gf-birkely.dk
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Kaldred d. 11. marts 2020 

Bestyrelsesberetning 2019. 

  

Opstart af nyt opkrævningssystem: 

Vi har i 2019 haft meget fokus på at få foreninglet og nets op at køre. Vores kasserer, har lavet et kæmpe 

stykke arbejde med at få vores regnskab ind i systemet, og gjort klart til udsendelse af kontingent-

opkrævninger.  

 

Vi har selvfølgelig ikke kunnet gå igennem denne opstart uden børnesygdomme. Disse har givet anledning 

til en del telefonsamtaler med flere grundejere. Vi takker alle grundejere for jeres tålmodighed, og ikke 

mindst gode samarbejde. 

 

Formand og kasserer har i efteråret gennemført et kursus hos Forening-Let, så vi blev bedre rustet til 

kommende opgaver.  

 

Budget-korrigering: 

Kort efter generalforsamlingen 2019, stod det klart, at vi måtte korrigere, i det på generalforsamlingen 

vedtagne budget, da bestyrelsen ikke ønskede at ende regnskabsåret 2019 med røde tal på bundlinjen.  

Det betød, at budgettet på veje blev nedsat med kr. 40.000.  

Budgettet for Grønne områder blev nedsat med kr. 20.000.  

Den eksterne revisor blev afmeldt, en besparelse på godt kr. 11.000. 

Kasserer og formand valgte at varetaget regnskabsfunktionen i tæt samarbejde med ForeningLet.  

Beløbet til opsparing til jubilæumsfesten blev ligeledes reduceret. 

 

I regnskabet for år 2018 figurerede en overførsel på kr. 23.000 til vores opsparingskonto. Grundet en intern 

kommunikationsfejl, skete overførslen dog ikke i praksis. Beløbet blev tilbageregistreret således, at vores 

beløb på bankkontoen pr. 31.12.2018, kom til at stemme overens med virkeligheden. Vi har derfor i 2019 

overført kr. 46.000.  

 

Arbejdsdag: 

Vi afholdte i april 2019 en fælles arbejdsdag. Der var stor deltagelse, og dagen var en kæmpe succes, og alle 

hyggede sig. Vi har planlagt en gentagelse af arrangementet den 18. april 2020.  

 

Sammenlægning af GF-Birkely, Plantagen samt Ingershøj: 

Vi har for 2020 indhentet 3 tilbud og indgået en fælles-aftale vedr. græsslåning af alle 3 foreningers 

fællesarealer.  

Entreprisen er i år gået til ”Skovhuggeren” v/Steven Busk. Valget blev truffet ud fra pris/ekspertise.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

GF-Birkely’s Bestyrelse 

 


