
Søernes Grundejerforening Tikøb
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 19-08-2017. kl. 11.00

På Storesøvej 7,3080 Tikøb.

Dagsorden på den ordinær'e generalforsamling er:

Pkt l Valg af dirigent

Pkt 2. Valg af stemmetæller og referent

Pkt 3. Årsberehing {Fcrmand)

Pkt 4. Årsregnskab {Kasserer)

Pkt 5, Indkomne forslag

Pkt 6. Budget for det kommende år

Pkt 7. Valg afbestyrelse, iflg. vedtægter - samt en suppleant.

a. Kasserer år 2 ar ( Flemming Jsnsen er villig til genvalg)

b. Bestyrelsesmedlem C for 2 år @arny Svendsen er villig til genvalg)

c. Suppleant for 1 ar (Ida Henriksen er villig til genvalg)

d. Postsn som bestyrelsesmedlem B er pt.ubesat
Jan Tørder har accepteret at stille op første periode bliver for 1 år)

Pkt 8. Valg afrevisor samt en revisorsuppleant

a. Revisor for I ar (Henrik Villadsen Nielsen * er villig til genvalg )
b. Revisorsuppleant for I år (Mille Henriksen * er villig til genvalg

Pkt 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforcamling, skal skrifrlig være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen -
( Jens mail adresse er - Jens.Juliussen@fhomasclpkl€ )

Der er kaffe og brød til alle, der møder frem



Forslag fra bestyrelsen til ændringer af vedtægter:

$ 3: Medlemmer:

Alle, der er grundejere på Langesøvej og Storesøvej kan være medlem af foreningen.
. skal er ændret til kan

$ 4: Kontingent:

Ved større anlægsarbejder (f eks ny- eller om-byggeri) skal der indbetales et rimeligt
engangsbeløb til genetablering afvej" dog min I 000 kr.
Beløbet bestemmes i samråd mellem grundejer og 2 mindst medlemmer afbestyrelsen
. Nyt er at2 medlemmer af bestyrelsen er med i samråd

$ 6: Foreningens Ledelse:

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ny linje tilføjes efter ovenstående med teksten:
"ved stemmelighed har fomanden den afgørende stemme''.

Hjertestarter:

Bestyrelsen foreslår at der på foreningens vegne indkøbes en hjertestarter, ca. indkøbspris
er 12-14 000 k. Forslagsvis opsættes denne hos kasseren, og der vil iværksættes
uddannelse i brug af denne til de i foreningen der måtte være interesserede.



Søernes Grandejertørening, årsregns*a b 201 6/201V
CVR-nr.33821379

Resnlfafopgørelse

tildiægter

Kontingent - 40 medlemmer
Bidrag vdr. nybyg - gåetåbbing af \rej

Bidrag fra LN€ vedr. strøm til prffrpe
Rånteindtægtsr

2.0&,s0 0,06
595,00 737,32

0,00 0,00

2816 t æ17

30.750,ilo

2015 I 2016

30.750,OO

Retur fra Dcng 0,0O 0,00
Ekstra bidrag v€clr.vei, el- ardet 0,Og 0,00
Totale indtægter - 31,?45,@ 1,4e7,3?

Udgilter

Vej vedligehold
Kan"l vedibehoid
Pump€, strøm
Pumpe, forsikring
Advokat
Gebyr, bank
Generalforsamling
Hjemmæide
Kontofiold + div.
$ommerfest
Gaver
øvrioe udoifter ex. vaerktøi
Totab udgifter

Åsets resultat

Overført tii vedligeholdifidkøb al Fump€
Overføri til vedligehold ai vej og kånaler
Nedskrevei gældrkontingenter

5€.436.å3 '1s.070.37

------. Gips 16416,sf

0.00
25.ffi,00

0,0&

Resultaiefieroverlørslerrnådskrivninger 

----3tF 

---l6"iEFf

Salanea

0,00
43.?50,00

7.073,S0
2.54S,$fl

0.ffi
15,00

154,00
213,00
trff n_a

3.2æ,8S
744,&0
578.00

0,00
Gl t^

6.392,40
2-,i86,40

0,0s
15,0A

445,45
16S,00

0,00
3.%7,92

400,00
249.95

0,00
0,0c
0,00

Aktiver

Kontant kasebeholdning
Nordea Bank

Egenkapital primo året
Årets resultat
Overfød lilffra vedligeflold af vej og kanaler
Egenkapital ultimo årei
Til vedligehold/indkøb ai pumpe
Til vedligehold afvej og kanabr
Skyldige omkostninget

?8.511 ,64 32.034.6S
-25.æ1.S3 16 416,95

" å.s*8,co -?0.09t,00
2å.419,81 28.51 1,64
30,000,0* 30.000,00
5.000,6* 30.000,00

7mm 750 00

2816 
' 

231?

o,m
64.169,81

?015 / 2t116

0,00
89.261,64

Tilgodehavendekonlingents 0,il0 0p0
Åtgre tiigodehaverlger _- .=*- f .0O ,-lEfq
Aklive. lålt 6d.16s.81 s9J61,64

Passiver

Påssivår ialt ____84.88,91- ___qg4qjl

/ t,/
,//

%#ø 7{ffi
Henrik Villadsen Nieb!

Reviscr3,
Revideretoggodkendtdffi lJ 2017

Flemming


