
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

Dagsorden 
Bestyrelsesmøde 

 

Tid: Fredag den 30. april 2021 Kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost) 

 

Sted:  Hyldetoften 18, 4281 Gørlev 

  

Deltagere:  Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Lone Darré (LD), Michael 

Schumacher (MS), Kim Thorball (KT), Helle B. Reinholdt (HBR) 

 

Afbud:   

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Siden sidste møde v/Alle 

Herunder græsslåning + 
vedligeholdelse af veje. 

Skovhuggeren v/Steven Busk forestår igen i år 

græsslåning på de grønne fællesarealer hos GF 

Birkely, GF Plantagen og GF Ingershøj. 

 

Knud Z. Nielsen fortsætter med vedligeholdelse af 

vejene, samt øvrige grønne aktiviteter. 

 

Fortsat udføres der støvbinding i ugen op til 

skolesommerferien. 

3. 

./.. 

Gennemgang og godkendelse af 
det reviderede regnskab/MS 

Vi har i regnskabsåret 2020 har usædvanlige mange 

kontingentrestancer. Det viste sig desværre trods 

adskillelige rykkere, at vi blev nødsaget til at sætte 

advokat på. Vi har efterfølgende her i 2021 fået de 

fleste restancer ind. Dog har vi måtte sende en 

grundejer til fogeden. Vi har derfor måtte betale 

advokatomkostninger. 

 

Regnskabet kom ud med et overskud, der primært 

skyldes at vi ikke er gået i gang med ForeningLet.  

Der er endvidere kun udført de årlige aftalte 

vedligeholdelses opgaver på foreningens grønne 

områder og veje. 

 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

Regnskabet er tidligere fremsendt og godkendt via 

mail grundet Corona. 

4. 

 

Dato for afholdelse af 
generalforsamling 2021. 

Vi forventer at have en dato, som 
kan fremlægges på dagens møde. 

Lørdag den 19. juni 2021 kl. 10:00. 

 

Bestyrelsen møder ind kl. 09:00 

5. Tryk af indkaldelse + bilag til brug 
for kommende generalforsamling. 

MS forestår tryk af indkaldelse + bilag samt 

kontingentopkrævning til grundejere, som skal have 

det fremsendt med brev. 

 

Da vi afholder generalforsamling den 19. juni 2021, 

besluttede bestyrelsen, at indkaldelse til 

generalforsamlingen samt bilag bliver fremsendt 

sammen med den kommende kontingentopkrævning 

for perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022. 

 

LD forstår fremsendelsen pr. post. 

 

HBR fremsender til MS printbare dokumenter til 

kommende generalforsamling 2021 senest den 2. 

maj 2021. 

6. 

 

Dato for udsendelse af indkaldelse 
med dagsorden+ bilag til brug for 
kommende generalforsamling. 

Dato afhænger p.t. af, hvornår vi 
kan leje forsamlingshuset. 

Hvem forestår fremsendelse på 
mail til tilmeldte grundejere? 

 

Hvem forestår fremsendelse af 
brevpost til grundejere uden tilmeldt 
mailadresse. 

Materiale udsendes i weekenden den 8./9. maj 2021 

via mail. 

 

HBR færdiggør indkaldelsen med dato inden 

fremsendelse til MS. 

 

MS fremsender til grundejere med oplyste 

mailadresser. 

 

LD fremsender breve til de grundejere, som ikke har 

tilmeldt sig modtagelse af info via mail. 

7. Diverse som skal medbringes til 
generalforsamlingen. 

- Opdateret medlemsliste MS 

- Stemmesedler MS 

- Ekstrakopier af regnskab 2019 + 2020 samt 

budget 2021. 
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INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

8. Eventuelt.  

9. 

 

Foreløbige punkter til kommende 

møde efter afslutning af 

generalforsamling 2021: 

- Konstituering af bestyrelsen senest 14 dage 

efter afholdelsen af generalforsamlingen.. 

- Dato og værtskab for kommende møde. 

- Aftale om overdragelse. 

- Fuldmagtserklæring Danske Bank. 

 


