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GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 24. FEBRUAR 2016 KL. 19.00 
PÅ ”VADESTEDET”, STRANDMØLLEVEJ 249, HOLBÆK. 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
5. Forslag fra medlemmerne: 

Stig Pedersen, Rahbeks Have 5, har fremsendt følgende forslag: 
1. Det store træ på fællesarealet mellem Rahbeks Have og Heibergs Have ønskes fældet. 

Årsag – først og fremmest pga. de storme som hverver Danmark p.t. Jeg kan se for mig, at 
der lige pludselig knækker store grene af, samt træet også vil vælte, med fare for personska-
der. 
Træet er efterhånden så stort, at det også tager hele udsigten. Derfor ønskes, det også fæl-
det. 

2. Bord og bænk ved legepladsen på fællesarealet mellem Rahbeks Have og Heibergs Have bør 
flyttes længere ud på fællesarealet. (måske, ved sandkassen?) 
Årsag – Det står helt oppe i hjørnet, med manglende ud/-opsyn til diverse ”legeting” så for-
ældre, samt dagplejer ikke kan se børnene. 
Endvidere sker det ofte, at unge mennesker sidder der i det skjulte og ryger og drikker m.m, 
med legehuset som opholdssted. Der efterlades en masse affald, som jeg ofte indsamler, i 
stedet for at det flyver rundt i området. (måske, skulle der opsættes en affaldskurv?) 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter: På valg er Torben Hjørlund HH 48 og Egon Flodin 
HH 37. Lars Østergaard Nielsen er udtrådt af bestyrelsen p.g.a. flytning.    

7. Valg af revisorer: 
Valg af revisor suppleant.  

8. Eventuelt. 
 
Der kan gives møde med 2 fuldmagter jfr. Vedtægternes § 15. 
 
Der bydes på et mindre traktement. 
 
Vi vil meget gerne have, hvis det er muligt, at vores medlemmer tilmelder sig på mail eller Face-
book til Grundejerforeningen, så vi nogenlunde ved, hvor mange der kommer af hensyn til trak-
tementet. Helst senest 3 dage før. 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Torben Bo Florin, formand. 
 
  

Regnskab på bagsiden. 
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