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________________________________________________________________________ 
 Nivå 23. februar 2015 
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 24. marts 2015 kl. 19.00 

på Nivå Skole Nord (Niverødgårdsskolen) i samlingssalen 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes § 10 stk. 2: 
 
a. Valg af dirigent 
b. Formandens beretning 
c. Fremlæggelse af revideret regnskab 
d. Valg til bestyrelsen, på valg er:  
  a. Valg af kasserer:  
   Niels Conradsen er på valg og er villig til genvalg 
  b. Valg til bestyrelsen:  
   Bertel Holm er på valg og er villig til genvalg 
e. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
f. Valg af revisor og revisorsuppleant 
g. Indkomne forslag (vedlagt):  

Bestyrelsen bemyndiges til efter behov at benytte op til maksimalt 15 % af 
reservationerne fra stier og veje til nødvendigt vedligehold, udskiftning og/eller 
afvikling af legepladsen (eller dele af den). 

h. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
i. Eventuelt 
 
Vedlagt følger formandens beretning, en kopi af det underskrevne regnskab for 2014, samt 
bestyrelsens budget for 2015. 
 
 
 
På gensyn og med venlig hilsen 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Per Koch Jensen 
Formand 
 



 

 

Forslag:  
Bestyrelsen bemyndiges til efter behov at benytte op til maksimalt 15 % af reservationerne 
fra stier og veje til nødvendigt vedligehold, udskiftning og/eller afvikling af legepladsen 
(eller dele af den).  
 
Begrundelse: 
I takt med at der slides på foreningens legeplads, er der ind imellem behov for ikke 
uvæsentlige beløb til enten vedligehold, udskiftning eller afvikling af legepladsen, således 
at der ikke opstår ansvarspådragende forhold for foreningen. Kravene til legepladsers 
sikkerhed er i dag væsentlig anerledes, end da legepladsen blev etableret. Derfor kan det 
løbende blive nødvendigt enten at afvikle legeredskaber eller udskifte legeredskaber og 
underlag for at overholde dagens regler for offentligt tilgængelige legepladser. 
Da bestyrelsen finder det mest naturligt ikke at benytte midler fra den daglig drift til dette 
formål, foreslår bestyrelsen derfor, at reservationen fra stier og veje kan benyttes i 
begrænset og nødvendigt omfang. 
Såfremt der i modsætning til vedligehold/afvikling overvejes en nyetablering/forbedring af 
legepladsen, vil dette blive foreslået på en generalforsamling til vedtagelse af 
medlemmerne (inklusiv forslag til finansiering). 
 
På bestyrelsens vegne 
Formand Per Koch Jensen 
 


