
Rytterparkens 
Hus- & grundejerforening 

    Generalforsamling 2018 

      Dato: Lørdag den 21. juli kl. 18.00 

 
Sted: Rytterparken 10 

    
 

Dagsorden (jf. lovenes § 11) 
    1. Valg af dirigent 

    
  

2. Fremlæggelse til godkendelse 

  
2.1 formandens beretning  

  
2.2 årsregnskab (med påtegning af revisorer) 

    
  

3. Indkomne forslag,  

   

- herunder bestyrelsens forslag til det kommende års kontingent 
  Uændret 350 kr. i 2018, øges til 500 kr. i 2019 som følge af investering i vejene jf. vedlagte 
budget 
 

   
- forslag til behandling skal være skriftlig - og være formanden i hænde  

  
  

  senest 8 dage før generalforsamlingen (senest den 13.7.2018) 
 
Bestyrelsen ønsker drøftelse af forslag til vedtægtsændring til vedtagelse i 2019 

• Navnet ønskes ændret til ”Rytterparkens Grundejerforening” 
• Kravene til indkaldelse til generalforsamling ønskes ændret – forslag til ny tekst i §11: 

Generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted og indkaldes af bestyrelsen med 
mindst 21 dages varsel ved omdeling i postkasserne i grundejerforeningen samt 
offentliggørelse på hjemmesiden og ved elektronisk advisering. 

  
    

  
4. (ulige år) Valg af formand. 

    

  

5. (lige år) Valg af kasserer.  
Laila Brokholm modtager ikke genvalg 

    
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):  

  
       På valg:   Søren Andersen, er villig til genvalg 

 
   

    
  

7. Valg af suppleant (for 1 år) 

   
 Karsten Krogh, er villig til genvalg 

    
  

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1 år) 

  
8.1 På valg:   Bjarne Winther, er villig til genvalg 

  
  På valg:   John Haugaard, er villig til genvalg 

  
8.2 Valg af revisorsuppleant Niels Bredkær, er villig til genvalg 

   
   

  
9. Eventuelt 

    
  

p b v / Preben Høj Larsen 
 





Rytterparkens hus- og grundejerforening 
 

Budget 01.05.2018 – 30.04.2019 
 
 
Indtægter: 
 
Kontingentindtægter  kr. 23.450 
I alt:    Kr.  23.450 
 
Udgifter: 
 
Nets/gebyr/porto kr.   1.500 
Forsikring kr.   1.700 
Broopsætning/nedtagning kr.      500 
Hjemmeside kr.      250 
Generalforsamling kr.      100 
Repræsentation/vingaver kr.      500 
Reparation af veje kr. 75.000 
I alt:   kr.  79.550 
 
Underskud:   kr. -56.100 
 
 
Underskuddet dækkes ved træk på egenkapitalen, der herved forventes at være: 
 
Egenkapital pr. 30.04.2018:  kr.  69.910,38 
Underskud jf. budget   kr.  -56.100,00 
Budgetteret egenkapital pr. 30.04.2019 kr.  13.810,38 
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