
GRUNDJERFORENINGEN BIRKHØJEN 
indbyder til generalforsamling 

 
Onsdag d. 24. marts 2010 

Kl. 19.00 på Brogården 
 
Hermed indbydes til generalforsamling, hvor følgende er på 
dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for det forgangne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og 

kasserer 
4. Vedtagelse af budget 
5. Valg af bestyrelse, på valg Svenn Nilsson og  

Mogens Bang 
(Mogens modtager genvalg til bestyrelse) 

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt 

kontingent stigning. Se vedlagte. 
8. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
9. Sammensætning af udvalg 
10. Eventuelt 

 
 
Vedlagt er årsregnskabet for 2009 og forslag til budget for resten af 
indeværende regnskabsår. Forslag til vedtægtsændringer og 
kontingent stigning.  
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
fremsendt til bestyrelsen senest onsdag den 3. marts 2010. 
 
Bestyrelsen byder efter generalforsamlingen på buffet, og vil derfor 
gerne have tilmelding om deltagelse til mødet senest  
onsdag den 17. marts 2010. 
 
Forslag til behandling samt tilmelding til buffet kan ske på en af 
følgende måder; på birkhojen.dk  
eller skriftligt/personligt til Mogens, nr. 36 eller Anja, nr. 37. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding til buffet efter generalforsamlingen: 
 
Nr.:_____________   Antal:___________  
   
 



Grundejerforeningen Birkhøjen 
Bestyrelsens forslag til generalforsamling 24. marts 2010. 
 
Forslag til kontingent stigning i 2010. 
 
For at kunne imødegå stigende udgifter til vedligeholdelsesopgaver i de kommende år anser bestyrelsen 
det for nødvendigt med en stigning i kontingent fra 1500 kr. pr år til 1850 kr. pr år.  
 
Det skal ses i lyset af at:  
 
Der ikke har været kontingentstigning siden 2003 
Hensættelse til vejfonden kunne nedsættes fra 40.000 kr. til 30.000 kr. årligt i 2007, da kommunen fik 
overdraget ansvaret for vedligeholdelse af asfalten på grundejerforeningen Birkhøjens veje og at 
kommunen desuden dækker omkostninger til en ny asfaltbelægning i 2018. Det frigjorde 10.000 kr. årligt 
til driften    
Det indtil nu har været muligt at tære på en opsparing på driftskontoen. Det er ikke muligt længere, da 
basis beholdningen på driftskontoen nu er nede i nærheden af  20.000 kr, hvilket bestyrelsen anser for at 
være et absolut minimum som reserve til dækning af uforudsete udgifter  
Der er udsigt til væsentlige stigninger i udgifter til græsslåning og til løbende vedligehold af grønne 
områder på grund af prisstigninger 
Der vil være øgede udgifter til vedligehold og fornyelser på legepladserne 
Bestyrelsen ønsker fortsat at opkrævning til de fælles omkostninger sker løbende, frem for at der f. eks i 
forbindelse med større vedligeholdelsesopgaver skal ske engangsopkrævninger hos medlemmerne. 
 
Forslag til vedtægtsændringer pga. digital kommunikation 
 
Bestyrelsen vurderer, at inter-nettet er kommet for at blive og foreslår derfor følgende 
vedtægtsændringer for at muliggøre overgang til digital kommunikation fra foreningen til medlemmerne. 
 
Ændringer:  
Nu: 
§11, Stk.3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde ejerskiftet til foreningen 
og 
samtidig oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. Det skal ske senest 
en 
måned efter salget (skæringsdatoen). 
Efter: 
§11, Stk.3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde ejerskiftet til foreningen 
og 
samtidig oplyse den nye ejers navn, bopæl og gældende e-mail adresse for ejer(e), samt den tidligere 
ejers nye bopæl. Det skal ske senest en måned efter salget (skæringsdatoen). 
  
Nu: 
§ 14, Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til hvert enkelt medlem under den adresse, der står i medlemsprotokollen. 
Efter: 
§ 14, Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til hvert enkelt medlem under den adresse eller e-mail adresse, der står i 
medlemsprotokollen. 
  
Tilføjelse: 
§ 13, stk. 3: Meddelelser fra foreningen til medlemmerne kan ske via post og/eller e-mail. Meddelelser 
kan ske som henvisning til foreningens hjemmeside www.birkhojen.dk . 
 
 
 
Bestyrelsen 

 
 


