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REFERAT fra planlægning af generalforsamling 
 
1.  Planlægning af generalforsamling 2022 
 Bestyrelsen havde inviteret Kurt Hemmingsen med til planlægning af generalforsamling i håb om, 

at Kurt ville stille op som dirigent. 
 Årets generalforsamling starter kl. 17.00 og holdes i Teatersalen i Frihedens Idrætscenter. 
 Banko – vi spiller 1 spil med gevinst på 1, 2 og 3 rækker og sidegevinst.  
 I forlængelse af generalforsamling og banko, vil der blive serveret wienerschnitzel. Der vil 

traditionen tro også være kaffe og småkager, øl, vin og vand. 
  
2.  Evt. 

 Nedenstående henvendelse fra John Michelsen blev diskuteret, og da der ikke 
foreligger en plan for, hvordan forhøjelse af kontingent skulle behandles efter 
afholdelse af grundejerforeningens 100-års jubilæum, vil bestyrelsen indstille til 

afstemning, at beløbet igen nedsættes til kr. 150,- pr. 2023 opkrævning, dog ikke med 
tilbagebetaling. 

 

”Det undrer mig at I angiver kontingent 2022 til 250 kr. eller som retteligt burde være 
150 kr. til kontingentet og de 100 kr. til jubilæumsfesten. Jeg påtalte også problemet 
da Jørgen havde sin rundgang med fakturaerne, men hans opfattelse var at han ikke 
havde beføjelser til nedsættelse af beløbet, men bestyrelsen kan vel ikke allerede have 
glemt at festen, eller hvad vi skal kalde den var sidste år, så hvorfor stadig betale disse 
100 kr. Lad os se lidt på de tidligere referater. I 2017 var forslaget om at opspare et 
beløb på 100 kr. pr parcel over 4 år som ville andrage 40.000 kr. da foreningen 
medlemmer er 100 stk. Dette blev vedtaget med 13 for og 9 imod. 
I referatet 2021 angiver bestyrelsen at de har lavet et oplæg til jubilæumsfesten som 
blev vedtaget, men hvad forslaget indeholdt blev ikke oplyst, altså budget ej heller om 
man negligerede tidlige vedtaget forslag på de 40.000 kr. Man kan måske også stille 
det spørgsmål om hele denne turbulens opfylder foreningens love mht. bevilling af 
midler. 
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På basis af ovennævnte vil jeg stille følgende forslag at de 100 kr. som farturen 
angiver til betaling her i år tilbagebetales senest 30 dage efter afholdelse af 
generalforsamlingen 2022. 
John Michelsen”  

  

 Nedenstående henvendelse fra Jan Christensen, Frydenstrands Alle 53, blev vendt. I 

forlængelse af mødet, vil Jans mail om opfordring til at tilmelde sig fjernvarme på 

Hvidovrefjernvarme.dk blive fremsendt til de grundejere vi har mailadresse på. Det er op til 

den enkelte parcelejer, om man ønsker at tilkendegive om man ønsker fjernvarme, hvorfor 

bestyrelsen kun kan videresende Jans opfordring. Den vil også være gengivet i indkaldelsen til 

generalforsamling. 

 

Hej jeg har været i kontakt med Hvidovre fjernvarme. De siger at vi slet ikke er kommet i 

betragtning til fjernvarme i mågeparken fordi tilslutningen kun er på 20% . For at komme i 

betragtning skal tilslutningen være minimum 30 %. Så det er meget vigtigt at grundejerne får 

tilmeldt sig på Hvidovre fjernvarme, på deres hjemmeside. Iflg. Hvidovre fjernvarme koster det 

ca. kr. 14.000 pr år at opvarme et hus på 130 m2. Vil i venligst være venlige at videresende 

denne mail til alle vores grundejere.  Mvh Jan 

 

 

 På dagsorden vil der også være tilbagemelding fra Charlotte om arbejdet i SGH. Der vil være et 

beslutningspunkt på dagsordenen, hvor grundejerne skal stemme om fortsættelse af medlemskab af 

SGH eller en endelig udmeldelse. 

 

 

 


