
 
Indkaldelse til generalforsamling for 
Grundejerforeningen Munkedalen 
Onsdag d. 02. sep 2020 kl. 19:00 

Bålpladsen på Munkedalen 
Dagsorden 
 

• Valg af dirigent. 

• Bestyrelsens beretning for 2019 v/ formanden. 

• Aflæggelse af regnskab for 2019 v/ kasserer. 

• Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2020 v/ kasserer. 

• Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: 

Forslag vedr. fremtidigt afholdelse af vejfest (stillet af nr. 12 og nr. 14)  Se vedhæftde. 

• Forslag fra bestyrelsen: 

• Vi i bestyrelsen besluttede at afprøve nuværende hvor vi indkalder til arbejdsdage i stedet for de 4 

grupper som ikke fungerede optimalt. 

• Opdatering vedr. asfalt- og skiltearbejde fra bestyrelsen. 

• Valg af formand – Kenneth modtager genvalg. 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

• Medlemmer af bestyrelsen vælges til en 2-årig periode på skift, for at sikre at hele bestyrelsen 

ikke udskiftes på samme tid. 

• I år er følgende på valg: 

• Gitte Asmussen – Modtager genvalg. 

• Frank Johansson – Modtager genvalg  

• Jacob Green – Modtager ikke genvalg. 

• Valg af  nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jacob Green  

• Eventuelt 

• ... 

 

Vel mødt. 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag vedr. fremtidigt afholdelse af vejfest (stillet af nr. 12 og nr. 14) 
 

Baggrund for forslagene 
Indtil nu har det været op til det frivillige initiativ at arrangere vejfesten samt at opsætte og nedtage vores 
eget telt. 

Der har dog nogen år ikke været nogen til at arrangere, og det har flere gange været en udfordring at være 
personer nok til opsætning og nedtagning af teltet indenfor en rimelig tidshorisont (1 time), hvilket kræver 
minimum 8-10 personer ved både opsætning og nedtagning. 

Vi synes, det er ærgeligt, at der nogle år ikke afholdes vejfest, da opbakningen og deltagelsen har været 
rigtig stor, de år vejfesten har været afholdt. Og så synes vi, at vejfesten er et centralt arrangement for 
vores forening, hvor vi har mulighed for at mødes alle sammen.  

Vi har på den baggrund opstillet tre forslag, så rammerne for vejfesten kan ændres, hvilket forhåbentlig kan 
gøre, at vejfesten afholdes hvert år fremover.  

Forslag 

1. Forslag 
Vi foreslår at budgettet for de kommende års vejfester i Munkedalen øges, så det pågældende års vejfest-
arrangører har fuldmagt til at bestille mad udefra, hvilket dog skal holdes indenfor budgettet (budgettet 
øges dermed til et beløb svarende til år 2018, 2019) 

 

2. Forslag 
Vi foreslår at ansvaret for at arrangere vejfest deles bredere ud, og overgår til 5 grupper af Munkedalens 
huse, som arrangerer på skift.  

Munkedalens huse deles i grupper, hvor en gruppe på skift er ansvarlig for afholdelse af årets vejfest. Om 
det er hele gruppen eller kun ét eller flere huse der deltager, er op til gruppen. Hvis ikke nogen i gruppen 
tager initiativ eller ansvar for arrangementet, bliver vejfesten det pågældende år ikke til noget. 

På generalforsamlingen hvert år er der mulighed for grupperne for at ønske at arrangere vejfest det 
pågældende år. Hvis ingen har ønsker, går ansvaret til den næste gruppe på listen nedenfor. Indenfor en 5. 
årig periode har alle grupper ansvaret ét år.  

Grupperne foreslås at være: 

1. Hus nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
2. hus nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 
3. Hus nr. 13, 14, 16, 18, 20, 22 
4. hus nr. 24, 26, 28, 30, 32 
5. hus nr. 34, 36, 38, 40, 42 

 

3. Forslag 
Vi foreslår at budgettet til vejfest øges, så der er mulighed for at leje et telt inkl. opsætning/nedtagning 
med plads til spisning for de deltagende (tilsvarende størrelse af vores eget telt).  

Det er op til det pågældende års vejfest-arrangører, om denne mulighed benyttes. 

 


