
   

 

 

 

Der indkaldes hermed til den udsatte ordinære generalforsamling i G/F Grønnehave. 

 

Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 
i Pilegårdsskolens festsal 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Indkomne forslag (se side 2) 

4. Regnskab 

a) Aflæggelse af regnskab for 2019 

b) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2020 

5. Valg af bestyrelse 

a. Valg af næstformand 

b) Valg af kasserer (ønsker ikke genvalg) 

c) Valg af  bestyrelsessuppleanter 

6. Valg af revisor 

a) Valg af revisor    

b) Valg af revisorsuppleant 

7. Eventuelt. 

 

 

 

 
 

  NB! Der serveres drikkevarer til generalforsamlingen, men der er denne gang ikke spisning 

med tag selv bord efter mødet. 

 
 

 

 

Deltager i generalforsamlingen.  

  Denne kupon udfyldes og afleveres ved indgangen til generalforsamlingen  
 

 

Navn: ______________________________                Adresse:________________________________ 

  
 

 

Tilmeld kontingentbetaling til  

betalingsservice 

 

Lettere for dig — billigere for Grønnehave 

August 2020                                                                                                                             50. årgang - nr. 2   

  

 

 

 

 
 

www.groennehave.dk 
 

Tilmeld dig til nyhedsbreve 

Grønnehave Nyt fy
lder 50 år!! 
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Beretning for 2019  samt regnskab/budget er udsendt i februar 2020 
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Der er nu kun 1½ år til, at Grønnehave har  

100 års jubilæum!! 

Et spørgsmål til generalforsamlingen 
 

Skal Grønnehaves 100 års jubilæum marke-

res? 

Skal der i så fald nedsættes en jubilæumsgrup-

pe? 

Grønnehave rabatter 
 

Flügger på Amager Landevej giver 15 % rabat ved anvendelse af 

konto nr. 52 43 10. 

Wagnerlund Kloakservice giver 10 % rabat. 

NY kasserer 

 

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, 

skal vi have ny kasserer i Grønnehave. Hvis det er noget for 

dig, så kan du henvende dig til kassereren for at få "en 

snak" om arbejdet. 

Forslag 2  

 

Camilla Sand Poulsen, Vittrup Alle 15C fore-

slår: 

Grundejerforeningen indkøber og opsætter 6 

hjertestartere over de næste to år. 

 

Motivering:   

 Rigtig mange mennesker falder hvert år om med 

hjertestop.  

Ved hjertestop pumper hjertet ikke længere blod 

rundt i kroppen. Det betyder, at kroppens organer 

ikke får ilt og derfor begynder at tage skade.  

De fleste vil få varige skader eller dø, hvis ikke 

de får hjælp inden for få minutter.  

Der er meget få hjerterstarter som er tilgængelig 

døgnet rundt her i området.  

Jeg er i 2019 blevet kaldt ud til fire hjertestop 

(via hjerteløber) hvoraf tre af dem var her i om-

rådet, det ene hjertestop var om natten og der var 

ingen hjertestarter tilgængelige.  

Jeg mener jo at tre hjertestop på et år her i områ-

det er meget, og især når man tænker på at der 

kan have været flere som jeg bare ikke er kaldt 

ud på.  

Jeg stiller derfor forslag om at vi indkøber og 

opsætter 6 hjertestarter over de næste to år, der 

vil være klar til at give livreddende stød indenfor 

få minutter 24 timer i døgnet.  

Forslag 1  

 

Bestyrelsen foreslår: 

Kontingentet til  G/F Grønnehave sættes op til 

750 kr. årligt gældende fra 2021. 
 

(kontingent i år 2020 vil stadig være  500 kr.)  
 

Motivering:  Præstefælledvejs vejbane skal inden 

for de næste fem år asfalteres. Dette koster mindst 

600.000 kr.  

Samtidig vil udgifterne til  vedligeholdelse af an-

dre veje, fortove og regnvandsledninger være sti-

gende i og med, at de ældes. 

Pengene tænkes opsparet til større reparationer. 

Beretning , regnskab og budget kan også ses på groennehave.dk 


