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Til beboerne i grundejerforeningen 

 
   

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
 

 
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen, at indkalde til den årlige ordinære generalforsamling i 
Grundejerforeningen "Damgården" i henhold til vedtægternes § 10 stk. 1 og § 11 stk. 1. 
  

 Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 20.00 
 på Niverødgårdskolen i Cafeen bag samlingssalen 
  
med dagsorden ifølge vedtægternes § 10 stk. 2 som følger: 
  
a. Valg af dirigent 
b. Formandens beretning 
c. Fremlæggelse af revideret regnskab 
d. Valg til bestyrelsen, på valg er  
  Formanden, Jørgen Laursen og Per Koch Jensen 
e. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
f. Valg af revisor og revisorsuppleant 
g. Indkomne forslag (vedlagt):  
  1. Forslag vedr. digitalisering af TV2 m.fl. 
  2. Forslag vedr . beskæring af rødder i veje og fortove 
h. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
i. Eventuelt 
  
Vedlagt følger en kopi af det underskrevne regnskab for 2011, samt bestyrelsens budget 
for 2012. 
  
  
  
På gensyn og med venlig hilsen 
p.b.v. 
  
  
  
Jørgen Laursen 
Fung. Formand 



 

 

Forslag til grundejerforeningen Damgårdens generalforsamling 2012 
 
Folke Galsgaard, Myremosevej 19 
 
I forbindelse med den seneste omlægning af TV-kanalerne og det samtidige skift af TV2 til 
betalingskanal, distribueres TV2 nu ikke længere som digital kanal i grundejerforeningen men 
udelukkende som analog. Derfor foreslås: 
 
1. TV2 reetableres som digital TV-kanal. Etableringsomkostningerne opkræves ekstraordinært 
i 2012 blandt de medlemmer, der modtager TV2 (mellem og stor pakke), med ca. 150 kr. 
 
2. Der arbejdes henimod, at TV-kanalerne i de enkelte pakker også sendes som digitale 
kanaler. Rækkefølgen prioriteres efter de kanaler, der har fået flest stemmer ved seneste 
afstemning. Eventuelle etableringsomkostninger kan opkræves med op til 200 kr. pr. år pr. 
medlem. 
 

 

 

Freddy Jacobsen,Damgårdsvej 46 

Grundejeforeningen har nu i samarbejde med kommunen påbegyndt en stærkt tiltrængt beskæring af 

vejtræer i området.  

Når dette arbejde er tilendebragt vil jeg foreslå, at der fortsættes med den del af træerne, som vokser 

under jorden. På Damgårdsvejens fortov er træernes rødder vokset så kraftigt lige under asfalten, at denne 

er skuppet op - visse steder  5 - 6 cm og er herved til stor gene især for dårligt gående. 

  

 

 
 


