
GRUNDEJERFORENINGEN 
GUNDSØPARKEN 
 

Grundejerforeningen Gundsøparken afholder 
 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 
Gundsømagle Forsamlingshus 

 
TORSDAG DEN 22. marts 2018 KL. 19:00 

 
DAGSORDEN 

 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Formandens beretning om det forløbne år 
 
3. Regnskab 2017 
 
4.  Rettidigt indkomne forslag. 
 
5. Budget og fastsættelse af kontingent 2018 
 
6. Valg til bestyrelsen, følgende er på valg: 
 
    Gert Salbæk, Jørgen Hansen (begge accepterer genvalg) 

 
7. Valg af bestyrelsessuppleant: 
 
    Valg af 1 bestyrelsessuppleant.  

 
8. Valg af revisor suppleant   
      
9. Eventuelt: 
 
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning, jfr. vedtægter § 8  
 
 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 ugedage før generalforsamlingen, jfr. vedtægterne § 8. 
Rettidigt indkomne forslag omdeles inden generalforsamlingen. 
Om fortabelse af retten til at deltage i generalforsamlingen og fortabelse af valgbarhed 
henvises til vedtægterne § 6, stk. 8 
 
Gert Salbæk / Formand 
 
Vedlagt materiale vedrørende Nabohjælp til gennemlæsning, vil blive drøftet under 
eventuelt.  



Årsberetning for Grundejerforeningen Gundsøparken 2017 

 

Efter generalforsamlingen i 2017, blev bestyrelsen sammensat som følger: 

Formand.   Gert Salbæk 

Næstformand: Per Jakobsen  

Kasserer:  Peter Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Claus Wøbbe 

Telefonnumre og e-mail adresser findes på vores hjemmeside. 

Året 2017 har igen været et stille år, der har ikke været nogen udfordringer, vedrørende vores 

område i selve udstykningen.  

Der har været en del salg af ejendomme, som har medført, at der er kommet nye beboer i vores 

grundejerforening. Vi opfordrer derfor alle beboere, som har fået nye naboer på deres vej, at de 

tager vel imod de nye medlemmer. 

 Vedrørende vores veje og lys på veje og gangstier opfordrer vi alle til, at sende billeder af de fejl 

man finder samt hvis man ser, at der mangler lys i vores gadelamper kan disse fejl sendes via 

App’en ” Giv et praj ”på ens mobil telefon ind til kommunen. 

 Vores grønne områder er blevet passet pænt i 2017, og vi vil plante nogle træer i 2018, på den 

store grund ved den gamle skole, og vi har udgiften med i budgettet for 2018. 

 Vi opfordrer alle hundeejere til at være med til at passe godt på de grønne områder, langs stier og 

veje. 

Parkering: 
 
Iflg. servitutten, der er tinglyst på området, skal der være 2 parkeringspladser på de enkelte 
parceller. Bestyrelsen henstiller derfor til medlemmerne, at man så vidt muligt benytter disse, frem 
for at parkere på vejbanen til ulempe for øvrige beboer og trafikken.  
 
Campingvogne må max. parkeres i 24 timer og køretøjer over 3500 kg. må ikke. parkeres på 
vejene i området, 
 
Igen i år, vil vi opfordre jer til, at indsende jeres mail adresser, så vi bedre kan sende diverse info 

ud til jer. ( Kan indsende e-mailadresser via foreningens hjemmeside www.gundsoeparken.dk ) 

Husk, I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål, eller der er noget der 

skal foretages i vores grundejerforening. 

Tak til alle i bestyrelsen, for udført arbejde i 2017. 

Gert Salbæk     

http://www.gundsoeparken.dk/





