
Indkaldelse til ordinær
generalforsamling i

Birkegårdens
grundejerforenin g
Onsdag 10. april 2A19 kl. 19:3O r 2L

Tapeten r lille sal

se mere på de næste sid€r,.,

Og så lige noget helt andet...

En brugerundersØgelse
I forbindelse med at kommunen skal grave i området,
er det interessant for diverse fibernet-udbydere at vide,
hvor mange potentielle kunder der er i områOet.
I kan se mere om emnet på kommunens hjemmeside
https : // ba I I e ru p. d k' ho rg e r rtra fi k /fa kta -o m - b red ba a n d s p roi e ktet

Er du/din hustand interesseret i at få internet m.m. via
fiberkabel, så skriv en mail til fiber@buerne.dk senest 2213.

Og angiv:

1. Adresse - Navn er ikke nødvendigt.
2. Om du har arbejdsgiverbetalt internet.

(ikke nødvendigt - men vi vil gerne have et overblik)

BEM/ERK: Hvis du viser din interesse ved at sender en mail,
så er dette på ingen måde et bindende tilsagnl



Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Birkegårdens grundejerforening

Onsdag 10. april 2019 kl. 19:3O r 2L
Tapeten - lille sal

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1, Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5, Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag,

herunder en gennemgang af budget.
6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
7 . Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
B. Eventuelt.

a. Bruger undersøgelse

Ang. Valg til bestyrelsen: Følgende er på valg i år:

o Agate Hjulmand - modtager genvalg
o Svend Eri k Nissen - modtager genvalg
o Christian Hansen - modtager genvalg

Mvh
Agate Hjulmand formand

Bemærk: Vi vil bruge valglister ved indgangen for at registrere fremmødte
medlemmer/husstande og medbragte fuldmagter.

Det er vigtigt at fuldmagter registreres ved indgangen for at vi kan sikre en ordentlig
atuikling af afstemninger i løbet af mødet.

Bilag: 1) Formandens beretning, 2) Kassererens beregning og revideret regnskab
2At8,3) Indkomne forslag, 4) Budget 2019, 5) Indkaldelse til Legepladsdag



Formandens beretning 201 B
Endnu et år er gået, og der er sket en del i foreningen i det forgangne år.

Pixi-bog:

Bestyrelsen har arbejdet en del sammen med kommunen for at finde ud af svarene på

de mest gængse spørgsmål mange medlemmer har.

Dette samarbejde har resulteret i en "Pixi-bog", der ligger på foreningens
hjemmeside. En skrivelse som vedrører de tinglyste regler i området.

Omklassificering af den grønne kile:

Gennem vores samarbejde med kommunen, er det blevet klart, at kommunen har
omklassiflceret "den Grønne Kile". Hvad det rent praktisk betyder for foreningen og
for vedligehold samt pleje af området venter vi stadig svar på.

Dog har omklassiflceringen betydet, at der nu er opsat 3 nye skraldespande, således
at vi kan komme af med hundens pose, lommetørklæder etc., og vi har med glæde
konstateret at Borgertip virker i forbindelse med tØmning.

Legepladsen:

Igen iår havde vi en arbejdsom dag iforbindelse med den årlige "legepladsdag".

Mange dukkede op, o9 der blev i den grad gået til stålet med diverse maskiner, river
og hækkesakse. Mange tak for det.

I denne forbindelse kan vi også konstatere, at det nu er så åbent igen, at vi kan bede
kommunen om at flytte vores bænk ud af vinterhi/sommerhi.

Der har desværre været en lidt kedelig tendens til at når Vestegnens Politi lagde pres
på salget ovre ved Hedegårdskirken, så rykkede salget over til vores legeplads.

I forbindelse med kontakt til SSP-medarbejderen blev det derfor besluttet at vente lidt
med at genetablere legepladsen i sin helhed.

Parkering i området:

Færdselslovens §§28-29 beskriver de parkeringsregler der er i foreningen, men vi
minder om, at der i deklarationen står, at der på enhver parcel skal være plads til to
biler.

Såfremt man parkerer på vejen, skal man huske at det skal være mindst 10m fra
hjørnet, og at man kun må holde med to hjul oppe på fortovet. Der skal således være
fri passage for fodgængere på foftovet.



Facebook:

I det forgangne år har Facebook siden også vist sig en god ide. Det er ikke
bestyrelsen der står for denne, men her har ser blandt andet været opslag om en
stigning af indbrud i området.

Facebook skal dog ikke erstatte foreningens officielle hjemmeside.

Fibernetr

Ballerup kommune vil gerne have sat en undersøgelse omkring hvorvidt vi kunne
være interesserede i at få fibernet i området. Kommunen indkaldte derfor til møde
vedr. dette i februar måned.

Under generalforsamlingens punkt "Eventuelt" vil vi fortælle om resultatet af den
brugerundersøgelse som er omdelt med denne indkaldelse.



Kasseres beretnin g
Og den stafter med et stott SUK.
nvis;eg troede at mængden af restancer var stor i 2017, så bbv det helt vildt i 2018.
Da jeg begyndte inddrivelsen i starten af oktober var der 52 rætanær ud af godt 300
medlemmer.
Nu prøver vi med MobilePay og håber at vi har det klart når referatet fra denne
generalforcamling bliver omdelt.
Kommentarer til regnskabet:

. Jeg mangler stadig at inddrive restancer fra 2 parceller.

r Pga. persondataforordning er der indkøbt en laptop m.m. til kasseren, således
at data vedrørende Birgegårdens Grundejerforening ikke ligge på pCer/laptops

som bruges af uvedkommende. Posteret under Pofto, tryk...

. Legeplads: Ny rutchebane blev lidt billigere end forventet; Til gengæld fandt vi
nogle alvorlige mangler på legepladsdagen'som medførte forhøjet
vedligeholdsudgifter.
Alt i alt dog inden for budgettet.

Svend Erik Nissen
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Indkomne forslag

til behandling på generalforsamlingen 2019

Ingen forslag modtagetfør 1. februar 2019



Satsforslag for perioden 2019.O1.O1 til
2019. L2.31

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300,00
og rykkergebyr på 50,00

Budgetforslag for perioden 2O19.O1.O1 til
2019. L2.31

Indtægter
Resultat - kontingent
Rykkergebyr og renter for
Ejendomsmælgere gebyr
Billetsals fastelavn

kontingent
go.90o,0o

0,00
0,00

2,O00.00

Indtægter - ialt

Udgifter
Mødevirksomhed
Porto, tryk, udsendelser & kontorartikler
Bank gebyr
Aktiviteter - Fastelav Legepladsdag
Legeplads - nyt udstyr
Legeplads vedligehold plus legepladsdag
Bi sta nd / advo kat/sa g so m kostn i n g er
Forsikring
Fællesudvalg
Hiemmesiden

92.9OOrOO

10,000r00
B.500100

900,00
10.000,00

0,00
2A.000,00
10.000,00
10.000,00

500,00
1 .000.00

Udgifter - ialt

Resultat r forslag

7A.9OOrOO

22,OOO,OO



Indkaldelse til
Legepladsdag 2O1 I

Vi mødes

Søndag d. 12. maj

kl. O9:OO - 12;OO

på tegepladsen til oprydning af området, beskæring af buske og
vedligeholdelse. Husk evt. haveredskaber.

Ligesom andre år laver vi lidt hygge efterfølgende. Vi tænder op i

grillen, hvorefter vi laver pølser og pølsebrød, og der vil være øl og
sodavand.

Mvh
Bestyrelsen


