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Generalforsamling 2022 i Klyngehusenes Grundejerforening 

 
tirsdag d. 11. oktober kl. 19.00-21.00 (spisning fra kl. 18.30)  

på Frederiksberg Skole i Blå sal, Hus 7. 
 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

 
2. Formandens beretning – vil senere kunne ses på hjemmesiden. 

 
3. Regnskab. 

 
4. Fastsættelse af kontingent - 200 kr.: 

Budget for foreningskonto (1.10.2022-30.9.2023 kan ses på klyngehusene.dk 
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet i 2022/2023 fastholdes på 200 kr. med forfald d. 
1.4.2023. 
Administrative omkostninger fordeles med 20 % på foreningsregnskabet.  
 

5. Fastsættelse af vedligeholdelsesbidrag – 1.100 kr.  
Budget for vedligeholdelse af grønne fællesarealer (1.10.2022-30.9.2023) kan ses på  
klyngehusene.dk. 
Bestyrelsen indstiller, at vedligeholdelsesbidraget fastholdes på 1.100 kr. med forfald d. 
1.4.2023. 
Administrative omkostninger fordeles med 80 % på vedligeholdelsesregnskabet. 
Der planlægges følgende vedligeholdelse i prioriteret rækkefølge:  
• Sneglen: Bekæmpelse af Hjortetaktræer – og beplantning med blomstrende buske, når det er 

lykkedes at fjerne Hjortetaktræerne. Udføres af professionelle.  

• Vedligeholdelse af de to trekanter med vilde planter – en grundejer har tilbudt at gøre dette. 

• Fældning af resterende træer på vores fællesareal i Østhegnet. Udføres af professionelle. 

• Diverse opvækst på det fredede stendige mod syd skæres ned 1-2 gange og holdes nede ved at 
slå græsset som en del af græsarealet helt op til diget. Udføres på fælles arbejdsdag. 

• Vesthegnet: Beskæring af tilvækst. Udføres af professionelle hvert andet år.  

• Hullet/stien ved Thorsvej 32 og 34 vedligeholdes. Udføres på fælles arbejdsdag.  

 
6. Indkomne forslag: 

Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
   

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Bestyrelsen består aktuelt af 4 bestyrelsesmedlemmer (Formand Morten Veje Bastholm, 
kasserer Jette Glavind, sekretær Maria Hesselberg og Lisbet Nielsen) og arbejdende sup-
pleant Flemming Hjorth. 
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Morten Veje Bastholm og Jette Glavind er på valg og genopstiller. Lisbet Nielsen har tilbudt 
at lade sig konstituere som formand. 
Flemming Hjorth er på valg som suppleant og genopstiller. 
De nye vedtægter giver mulighed for op til 5 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.  

 
8. Valg af revisorer. 

Peter Folmar og Peter Kragh er på valg. 
 

9. Eventuelt.  
 

 


