Beboere H.C. Andersen kvarteret

7. marts 2012

Indkaldelse til generalforsamling for
Kære nabo,

Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Du/I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.
Generalforsamlingen afholdes Torsdag d. 29. marts kl. 19.30 i Mejrup Sognegård, Mejrup
Kirkevej 4 med følgende Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed siden sidste generalforsamling
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af det beløb, der skal hensættes til vedligeholdelse af veje, stier, pladser, og fællesarealer
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2012
herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Vedlagt regnskab for 2011
På bagsiden er trykt bestyrelsens budget og forslag til kontingent for 2012.
Du/I bedes tilmelde jer generalforsamlingen på www.hcakvarteret.dk , hvilket skal ske
senest d. 26. marts.
Alle grundejere, der endnu ikke har tilmeldt sig overfor foreningen med e-mailadresse
bedes få dette på plads snarest.
Med venlig hilsen
På vegne bestyrelsen
Morten Rosendahl – Nattergalen 8

Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret
Bilag til ordinær generalforsamling d. 29. marts 2012
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2012
Beplantning og græsslåning

40.000 kr.

Snerydning og saltning

30.000 kr.

Forsikring

9.000 kr.

Bank og PBS

2.500 kr.

Bestyrelsesmøder og GF

4.000 kr.

Diverse

4.000 kr.

Administration – revisor

8.000 kr.

Drift i alt (122,5 x 1500 kr.)

97.500 kr.

Vedligehold private veje (122,5 x 600)

73.500 kr.

Samlet udgift

171.000 kr.

Betales med 122,5 x kontingent à 1.000 kr.

122.500 kr.

Underskud – anslået herefter

48.500 kr.

Bestyrelsens Bemærkninger:
Driften for foreningens 1. år 2011, har resulteret i en opsparing af ca. 200.000 kr.,
hvilket er sammensat af
Afsat til beplantning og græsslåning

125.000 kr.

Opsparing legeplads

49.000 kr.

Sparet udgift snerydning

10.000 kr.

Andre mindre udgifter end budgetteret 16.000 kr.
Holstebro kommune har stået for vedligehold af beplantning og græsslåning i 2011.
Bestyrelsen foreslår kontingent på 1.000 kr. pr. husstand for 2012 og dermed, at der budgetteres med et underskud, således at 48.500 kr. af de opsparede 200.000 kr. anvendes til
dækning heraf.

