
Bjæverskov Grundejerforening 
Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, Bjæverskov. 

Tirsdag, den 22. marts 2011 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af en eller flere stemmetællere. 

3. Formanden aflægger på bestyrelsens vegne beretning for det forløbne år. Beretningen 
sættes til afstemning. 

4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

6. Kassereren fremsætter forslag til budget, herunder kontingent 

7. Valg af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer, samt 1 
suppleant for revisorerne. (Kassereren er ikke på valg i år). 

8. Eventuelt. 

Indkomne forslag: 

1. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at den inddrager de 2 grunde i foreningen, som i henhold 
til deklarationerne er pligtige, men ikke medlemmer i dag, og at de betaler normalt kontingent i fremti
den. 
Generalforsamlingen ændrer samtidig vedtægterne, således at disse 2 grunde fremgår af § 2. 
Begrundelse: 
Problematikken blev først på den ordinære generalforsamling klart under behandlingen af regnskabet 
på generalforsamlingen i 2010. Derfor kunne denne generalforsamling ikke pålægge bestyrelsen dette. 
Desuden hvis disse 2 grunde ikke behøver, at være medlemmer, så vil en lang række andre nuværende 
medlemmer også kunne hævde, at de ikke har nogen gavn af foreningens virke, med hensyn til pasning 
af grønne områder og stier. 
Forslagsstillere: Erik Steenstrup, Henning Kofod og Lasse Buus. 

2. Bestyrelse bemyndiges til at afholde udgifter til asfaltering af skolestien. Efter aftale med Køge Kom
mune, kan vi få arbejdet udført under kommunens licitation, for derved at få det til den billigste pris. 
Udgiften forventes at blive omkring kr. 200.000,. •. Foreningen har til formålet opsparet en egenkapital, 
således at udgiften kan tages dels af formuen og dels af driften. 
Bestyrelsens forslag. 

3. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå en 2-årig kontrakt med firmaet OK-Grønt, hvorved vi i henholds
vis 2011 og 2012 kan få en rabat på kr. 6.375,-. OK-Grønt har vedligeholdt vores grønne områder gen
nem en årerække til bestyrelsens tilfredshed. 
Bestyrelsens forslag. 

4. Bestyrelsen bemyndiges til, at fortsætte med at føre sagen om vandafledningsafgiften videre, inden for 
en yderligere ramme på max. Kr. 36.000,-. 
Bestyrelsens forslag. 

Bestyrelsen 


