Beboer H.C. Andersen kvarteret

18. januar 2011

Indkaldelse til stiftende generalforsamling
for ny Grundejerforening for H.C. Andersen kvarteret
Kære nabo,
Du/I indbydes hermed til at deltage i stiftende generalforsamling for ny Grundejerforening.
Ifølge lokalplan for H.C. Andersen kvarteret skal alle ejendomme være medlem af en
Grundejerforening for området.
Den stiftende generalforsamling afholdes Tirsdag d. 8. februar kl. 19.30 i TDC-hallerne
Mejrup med følgende Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. beretning fra foreløbig bestyrelse
3. forelæggelse og vedtagelse af forslag til vedtægter
4. valg af bestyrelse
5. valg af revisor
6. eventuelt
Der medsendes vedlagt forslag til vedtægter, liste over kommende opgaver og kort skriftlig
orientering om snerydning m.v.
Du/I bedes tilmelde jer generalforsamlingen på www.hcakvarteret.dk , hvilket skal ske senest d.5. februar. Hvis du/I er forhindret i at deltage bedes e-mailadresse tilmeldt for
adressen under alle omstændigheder for modtagelse af fremtidige informationer og mødeindkaldelser.
Med venlig hilsen
Den foreløbige bestyrelse v/
Michael Nybo Jacobsen (Snedroningen), John Pedersen (Hyrdinden), Kasper B. Andersen
(Tinsoldaten), Jesper Johannes Norrild (Havfruen), Frode Pagh Bæk (Vanddråben),
Jesper Linde Kjeldsen (Stoppenålen), Henrik Nørskov Pedersen (Stoppenålen) og
Morten Rosendahl (Nattergalen)

Bilag til stiftende generalforsamling

KVARTE
ERET
OPGAVER FOR NY BESTYRELSE GRUNDEJERFORENING H.C. ANDERSEN KVART
•

Udarbejdelse af budget og kontingent

•

Overtagelse af veje og fællesarealer fra kommunen

•

Aftale med administrator, revisor og bank

•

Aftale pasning grønne arealer

•

Evt. tilpasning aftale om snerydning

•

Retningslinjer for håndtering af de enkelte vejes ”egne arealer”

•

Etablering af legeplads m.m. på fællesareal

•

Forsikring bestyrelse og fællesarealer

•

Internetside – indsamling e-mailadresser

•

Konkrete sager af interesse som f.eks.
Trafikdæmpning / ringvej Tvis Møllevej

Personer der har særlige kompetencer eller interesse for at deltage i arbejdet med at få løst
disse opgaver, opfordres til at kontakte bestyrelsen og komme med i evt. arbejdsgrupper,
der nedsættes.

OPLYSNING OM INDGÅET AFTALE OM SNERYDNING
Den foreløbige bestyrelse har efter indhentelse af tilbud, indgået aftale om snerydning med
Kaj Bech, Murer – og entreprenørfirma, som følger;
Vedr. saltning og snerydning.
Snerydning af veje jf. kort og telefonisk beskrivelse

Pris pr. gang. 2.100 kr.

Store mængder sne der kræver bortkørsel afregnes efter timeløn ved bestilling.
Saltning af veje jf. kort og telefonisk beskrivelse

Pris pr. gang.

675 kr.

Alle priser er eksklusiv moms.
På en normal vinter ryddes der sne 3-5 gange og salt ca. 20 gange

2

