
Grundejerforeningen Kollekolleparken                Oktober 2021 

 

Generalforsamling og årsregnskab  
 
Du indbydes hermed til dette års ordinære generalforsamling, som afholdes 27. oktober 2021, kl. 20:00. 
Her vil bestyrelsen gøre rede for udviklingen i det forløbne år, for nye initiativer og medlemmerne kan være 
med til at lægge linjen for den videre indsats på de forskellige områder. Dagsordenen findes på næste 
side. 
 
I overensstemmelse med vedtægternes § 7 fremsendes generalforsamlingens dagsorden og det 
reviderede årsregnskab hermed til medlemmerne. Regnskabet ligger også på foreningens hjemmeside. 
 
Vedtægtsændringer 
 
Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen forskellige mindre ændringer i Grundejerforeningens 
vedtægter. Forslagene findes på foreningens hjemmeside, www.kollekolleparken.dk. Vedtægtsændringer 
kræver ifølge vedtægternes § 13, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede ved generalforsamlingen. Hvis 
ikke dette er tilfældet, agter bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 25 november 
2021 alene med vedtægtsændringerne på dagsordenen. 
 
Forslag 
 
En gruppe medlemmer har stillet et forslag om indkøb af hjertestarter - forslaget er vedlagt denne omdeling 
og kan også findes på hjemmesiden. Forslaget vil blive motiveret af gruppen på generalforsamlingen 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Indkaldelse til generalforsamling 27. oktober 2021  
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken (CVR-nr. 32 02 62 49) holder sin årlige ordinære generalforsamling 
onsdag, 27. oktober 2021, kl. 20.00 i Satellitten på Bymidten (lokale 4 i underetagen). 

 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 Regnskabet er vedlagt indkaldelsen. 
 
4. Indkomne forslag (jf. vedtægterne § 8). 

● Bestyrelsen foreslår forskellige ændringer i Grundejerforeningens vedtægter. Forslagene 
udsendes sammen med dagsordenen og findes på foreningens hjemmeside, 
www.kollekolleparken.dk. 
 

● En gruppe medlemmer har foreslået at foreningen køber en hjertestarter og at denne opsættes 
ved F24 tanken. Forslaget udsendes sammen med dagsorden og findes på foreningens 
hjemmeside, www.kollekolleparken.dk 

 
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
 Bestyrelsen foreslår et kontingent på 650 kr. (uændret). 
 
6. Fastsættelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. 
 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmerne hver får godtgjort op til 800 kr. (uændret), jf. 

Skatterådets bekendtgørelse nr. 1651 af 18. december 2018. 
 
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 
 Ifølge vedtægternes § 15a består bestyrelsen af fem-syv medlemmer. 
 Bestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i det kommende foreningsår er seks (uændret). 
 
8. Valg af bestyrelse. 
 Bestyrelsens nuværende sammensætning er vist på hjemmesiden. Henning Rostung (Tk 16) 

fratræder efter tilsammen 20 år i bestyrelsen i tre perioder siden 1984. 
 På valg er Mads Emil Kragh (Tk 48) og Lars Sørensen (Tk 55), som begge er villige til genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Emil Kragh og Lars Sørensen, samt valg af Morten 

Hougaard Sandholm (TK45)  
 
9. Valg af to suppleanter. 
 De hidtidige suppleanter Christian Müller (Sk 6) og Martin Thygesen (Gk 12) er villige til genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af de to suppleanter. 
 
10. Valg af formand.  
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Emil Kragh (Tk 48). 
 
11. Valg af revisorer. 
 Flemming Kühn Pedersen (Tk 67) fratræder efter 29 år på posten (valgt første gang i 1992).  
 Den anden hidtidige revisor, Leif Mårtensson (Tk 54), er villig til genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Mårtensson og valg af Christian Dreyer Nielsen (Tk 42) 
 
12. Eventuelt. 
 
Medlemmer, der måtte have bemærkninger eller spørgsmål, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, 
bedes venligst – af hensyn til en effektiv forberedelse – henvende sig til formanden i god tid inden 
generalforsamlingen. 


