
 

 

Generalforsamling 

GF Stubberup 2022 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stubberup, 

der finder sted mandag d. 28. februar kl. 19.00  

Som følge af Covid-19 afholdes mødet online. Link med indbydelse til mødet vil blive fremsendt til maillisten. 

 

Tilmelding 

Ikke nødvendig 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (forventes fremsendt før Generalforsamlingen) 

4. Forslag fra bestyrelsen 

 

1. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for medlemskab af grundejerforeningen skal stige fra de nuværende kr. 500,- 

pr. år med henblik på at skabe balance i indtægter og udgifter. Bestyrelsen foreslår at et af de følgende beløb 

vedtages som kontigent 

a. Kr. 600,- pr. år 

b. Kr. 700,- pr. år 

c. Kr. 750,- pr. år 

 

2. Forslag vedrørende vejvedligehold.  

(bemærk Kun husstande på Krogvej og Engdraget har stemmeret til forslag vedrørende Vejlauget). 

Der er indhentet uforpligtende tilbud om slidlag til Krogvej og Engdraget (bilag a). Med baggrund i tilbuddet 

fremlægger bestyrelsen følgende forslag. Budget fremlægges på generalforsamlingen. 

 

a. Bestyrelsen foreslår at der i det kommende år udføres revneforsegling af Krogvej og Engdraget med 

budgetestimat på kr. 15.000,- + moms = kr. 18.750,- inkl. moms og beder om opbakning hertil. 

b. Bestyrelsen foreslår at berostillelse af indbetalingen til Vejlauget vedtaget på generalforsamlingen sidste år 

ophæves. 

c. Bestyrelsen foreslår at der yderligere for Vejlauget påbegyndes opsparing til kommende udskiftning af slidlag 

på kr. 900,- årligt pr. Husstand over 5 år med henblik på udførelse i 2027. 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

1. Henrik Jeberg, Engdraget 2, har stillet forslag om at Sammensætningen af bestyrelsen vælges således, at min. 1 

medlem for hhv. Krogvej og Engdraget er repræsenteret. Disse 2 medlemmer vil udgøre vinterudvalget samt 

Vejlauget. 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

Bilag: 

a. Tilbud fra PEAB 

Følgende er på Valg 

 

Christian Rasmussen, næstformand - genopstiller 

Michael Siltan Koch, sekretær - genopstiller ikke 

Jørgen Jensen, revisor - genopstiller 

Claus Stjernø, best.suppl. - genopstiller 

Niels Erik, revisorsuppl. - genopstiller 


