
 

Indkaldelse til generalforsamling for 

Grundejerforeningen Munkedalen 

Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19:00 

Bålpladsen på Munkedalen 
 

 

Dagsorden 

• Valg af dirigent.  

• Bestyrelsens beretning for 2021 v/ formanden.  

• Aflæggelse af regnskab for 2021 v/ kasserer.  

• Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2022 v/ kasserer.  

• Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:  

Ingen forslag.  

• Forslag fra bestyrelsen:  

1) Bestyrelsen foreslår at bruge 20.000,- på et konsulentfirma der skal vurdere beskaffenheden 

af asfalten, samt lægge en vedligeholdsplan, så vi fremadrettet bedst muligt kan holde asfalten 

intakt og vedligeholde den mest effektivt. 

2) Bestyrelsen foreslår at kontingentopkrævningen samles, således at der kun opkræves 

kontingent én gang årligt. Dette for at reducere arbejdet for kassereren samt spare ca. 500,-. 

Det årlige kontingent ændres ikke, blot opkræves det samlet, og ikke delt over 2 gange. 

Ændringen vil ske fra 1/3-2023.  

• Valg af formand – Kenneth modtager IKKE genvalg.  

Nuværende bestyrelsesmedlem Casper (nr. 10) stiller op. 

Andre medlemmer der ønsker at opstille, må meget gerne give bestyrelsen besked 

herom inden generalforsamlingen. 

• Valg af øvrige 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 ikke genvalg.  

• Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Frank – Medlemmer der ønsker at opstille, må meget

 gerne give bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen.  

• I fald Casper bliver valgt til formand, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Medlemmer der 

ønsker at opstille, må meget gerne give bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen. 

• Valg af suppleant 1: (pt ubesat): Medlemmer der ønsker at opstille, må meget gerne give 

bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen 

• Valg af suppleant 2 (pt ubesat): Medlemmer der ønsker at opstille, må meget gerne give 

bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen.  

• Eventuelt 

 

 

 


