
 

Indkaldelse til Generalforsamling Grundejerforeningen Jonstruphøj 

torsdag 23. marts 2017 kl. 18.00 i Jonstruphus 
Vi starter med generalforsamling fra kl 18.00 – ca. kl. 20.00 

og får derefter lidt mad med lidt vand og vin. 

 

 
 

 
Grundejerforeningen 

Jonstruphøj 

16. marts 2017 

1. Valg af dirigent 

 

2. Beretninger (se skriftlige beretninger på www.jonstruphoj.dk) 

a. Bestyrelsens beretning 

b. Fællesarealudvalgets beretning 

c. Nærområdets beretning 

d. Antenneudvalgets beretning 

e. Miljø- og Energiudvalg 

f. Legepladsudvalget 

 

3. Protokolgodkendelse 

a. Godkendelse af udsendte referater 

b. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

a. Investeringsplan. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager den på hjemmesiden 

fremlagte Investeringsplan for Grundejerforeningen Jonstruphøj, version 1.1. 1/9 2016. 

Investeringsplanen revideres og behandles hvert år på generalforsamlingen. 

b. Digital kommunikation. Bestyrelsen indstiller, at al kommunikation fra bestyrelse og udvalg til 

grundejerforeningens medlemmer sker digitalt via jonstruphoj-mail adresserne og grundejerforeningens 

hjemmeside. Det gælder bl.a. referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, opkrævning af kontingent, 

indkaldelse til arbejdsdage og græsslåning, indkaldelse til generalforsamling, regnskab og budgetforslag. 

c. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingenter og vederlag til formand, kasserer og revisor. 

 

5. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter 

a. Inge (11) er ikke på valg  

b. Marianne (15), Mads (19) og Frank (26) er på valg, Villige til genvalg.  

c. Nyvalg til bestyrelsen i stedet for Allan (7). Bestyrelsen indstiller Hasse Blom (13) 

d. Suppleant Dennis (10) er ikke på valg. Suppleant Martin (22) er på valg. Er ikke villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen er i Allans sygdomsperiode konstitueret som følger: 

Formand: Mads Laursen (19)      

Næstformand: Frank Moos Johansen (26)   

Kasserer: Inge Livbjerg (11)   

Sekretær: Marianne W. Jørgensen (15)   

Best.medlem: Dennis Baad (10)    

Suppleant: Martin Nielsen (22) 

   

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

8. Eventuelt 

 

Vi ses den 23/3, Mads 


