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Generalforsamling d. 23.10.2019 kl. 19-21
i Klyngehusenes Grundejerforening

på Frederiksberg Skole i Blå sal, Hus 7.

Fællesspisning kl. 18.30 (smørrebrød og øl/vand).
Tilmelding senest d. 21. oktober kl. 12 (meget gerne før)
på klyngehusenesoroe@gmail.com
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
Skriftlig beretning vil blive udsendt pr. mail og lagt på foreningens hjemmeside
www.klyngehusene.dk – eller vil kunne udleveres hos kassereren Jette Glavind.
Ved afhentning: Ring venligst i forvejen på mobil 30 54 29 20.
3. Regnskab (revideret regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingen).
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2019/2020 fastholdes (er aktuelt 275 kr.) og fremover fastsættes svarende til udgiften for at leje containere samt administrationen heraf.
5. Fastsættelse af vedligeholdelsesbidrag.
Bestyrelsen foreslår, at vedligeholdelsesbidraget i 2019/2020 fastholdes (er aktuelt 1.100
kr.) og fremover fastsættes svarende til udgiften for græsslåning og anden vedligeholdelse
af det grønne fællesområde samt administrationen heraf.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen består aktuelt af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 arbejdende suppleanter.
Tina Hyldegaard (T-36) og Jette Glavind (O-7) er på valg. Jette genopstiller.
Flemming Hjorth (O-43) er på valg som suppleant.
De aktuelle vedtægter indeholder bestemmelser om 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, men bestyrelsen har i mange år haft 2 suppleanter.
Med de nye vedtægter er der mulighed for at vælge op til 5 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisorer.
Peter Folmar (O-2) Peter Kragh (O-27) er på valg og genopstiller begge.
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9. Eventuelt.
Drøftelse af interessen for tilslutning til fibernet. Selskabet Fibia er i øjeblikket ved at grave fibernet ned på Frederiksberg, der hvor der er interesse.
Skulle det have interesse hos de enkelte grundejere, opfordres der til at tage kontakt til Fibia, således antallet af interesserede er stort nok, til at der bliver lagt fibernet ned i vores
område.
Drøftelse af anvendelsen af ”Tip kommunen”.
Grundejerne opfordres til at anvende "Tip kommunen" på kommunens hjemmeside, når
der er behov for at anmelde huller i vejen, væltede træer etc. Der orienteres om denne
mulighed samt om, at der findes en app, til både Android og IPhone.

