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Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Grundejerforeningen VALHAL af 1. april 1912. 

 

Generalforsamlingen finder sted søndag, den 28. august 2016, kl. 10.30 i 

festteltet på Ætnavej. Grundejerforeningen giver morgenmad i forbindelse med 

generalforsamlingen. 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 4: 

 
a) Valg af dirigent og referent.  

b) Formand eller sekretær/næstformand fremlægger bestyrelsens beretning for året der gik.  

c) Regnskab for det forløbne regnskabsår med revisorernes påtegning fremlægges af kasserer eller 

næstformand til godkendelse.  

d) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår med forslag om kontingentets størrelse, 

samt kassererens honorar.  

e) Behandling af indkomne forslag.  

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter.  

g) Eventuelt.  

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt e) skal være, skal være formanden i hænde skriftligt 

senest 21. august. Forslag kan fremsendes via email og skal være offentliggjort på foreningens 

hjemmeside senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Bilag 

 Bestyrelsen 2015/2016 

 Budgetforslag for 2016/2017 (regnskabet for 2015/2016 bliver snarest muligt lagt på 

hjemmesiden) Budgetforslaget er ændret i fh til den omdelte indkaldelse 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

 

NB samtlige bilag kan findes på Valhals hjemmeside www.gfvalhal.dk  
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Grundejerforeningens bestyrelse, år 2015/2016 

De med * markerede er på valg i år. 

 
Formand  Berit Gohr Kaptain  60939391 

  Rubikonvej 4 

*Næstformand/sekretær Laila Christensen  31104408  

Luganovej 19 

Kasserer  Jesper Michelsen  26712135  

   Rialtovej 9, 1 

1. bestyrelsesmedlem              Helle Mortensen  51202922 

               Rialtovej 10,1 

*2.bestyrelsesmedlem  Niels V. Haar Sørensen  30603338 

   Rubikonvej 5 

1.suppleant                                              Lena Mikkelsen  51202943 

   Rialtovej 12 

*2.suppleant  Lisbeth Andersen  23422638 

   Rialtovej 10, 2 

Revisorer 

1. revisor  Nicolai Okkels     32979798 

   Rialtovej 18 

*2. Revisor  vacant 

* Revisorsuppleant  Hans-Henrik Munch-Jensen    

 Luganovej 12 
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Grundejerforeningen 
   Budget, 1. juli 2016 - 30. juni 2017 

  

    

    Resultatopgørelse       

    Kontonavn Debet Kredit u/forhøjelse 

Kontingent 
 

68.600 58.800 

Andre indtægter 
 

0 0 

Renter 
 

0 0 

Samlede indtægter   68.600 58.800 

    

    Drift, veje 19.000 
  Løbende vedligeholdelse 9.000 
  Småanskaffelser 2.000 
  Foreninger og forsikring 11.000 
  Fester & Gæster 16.000 
  Kontorhold, WEB og Bestyrelse 4.000 
  Honorar, kasserer 3.430 
  Samlede udgifter 64.430 
  

    Årets resultat, budget   4.170 -5.200 

    

    Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 200 kr. til 1.400 kr./år. 

Uden kontingentforhøjelse vil årets resultat være -5.200 kr. 
  

 

Bestyrelsen forslår kassererens honorar uændret til 5 % af kontingentindtægterne (3.430 kr.). 
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Vejfond 
  Budget, 1. juli 2016 - 30. juni 

2017 
  

   

   

   

   Kontonavn Debet Kredit 

Bidrag 
 

56.000 

Andre indtægter 
 

0 

Renter 
 

0 

Samlede bidrag og indtægter   56.000 

   Vedligehold og anskaffelser 30.000 
 Samlede udgifter 30.000   

   Årets resultat, budget   26.000 

 

 

Bestyrelsen foreslår uændret bidrag. 
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Forslag til ændring af vedtægter 

Ændring af § 6, stk. 2, 3. afsnit: 
[Nuværende tekst, uændret] Øvrige ikke-budgetterede udgifter afholdes af foreningen på bestyrelsens foranledning med 

et beløb, som højst udgør samlet 40 procent af de årlige budgetterede kontingentindtægter.  

 

[Tilføjelse]:”Såfremt bestyrelsen gør brug af sin særlige dispositionsret, skal der redegøres for dispositionerne i 

regnskabet.” 

 

Ændring af § 7, stk. 1: 
[Nuværende tekst] Kontingent og bidrag betales 1/1-årligt og opkræves i februar måned. Kontingent og bidrag er 

forfaldent til betaling senest en måned før regnskabsårets udløb. 

 

Ændres til: ”Kontingent og bidrag betales 1/1-årligt og opkræves i løbet af februar måned med betalingsfrist 30 

dage efter opkrævningsdatoen.” 

 

Ændring af § 7, stk. 2, 3. afsnit 
[Nuværende] Af restancebeløbet betales renter svarende til Nationalbankens diskonto + 2,50 procent beregnet pr. 

løbende måned fra forfaldsdatoen. 

 

Ændres til: ”Ved manglende rettidig betaling opkræves et rykkergebyr pr. rykker. Udgifter til eventuel inkasso 

afholdes af skyldner. Rykkergebyrets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen.” 

 

Ændringerne træder i kraft for generalforsamlingsåret der starter 1. juli 2016.   

 

Begrundelse 

 

Vi har ikke ønsket at ændre opkrævningstidspunktet, men fristen for betaling er for lang. Der er rigtig mange, der 

glemmer det og har forlagt opkrævningen, hvilket giver en del ekstra arbejde. Det vil endvidere give kassereren bedre 

tid til at afslutte rykkerprocedure og evt. inkasso inden regnskabsårets udløb 30. juni.  

Derudover er det mere enkelt at opkræve et fast gebyr pr. rykker end at skulle beregne en rente. 

Endelig ønsker vi at slå fast at medlemmer i restance bærer alle omkostninger i forbindelse med rykkere og eventuel 

inkasso. 

 

§ 8, stk. 2, 3. afsnit ændres til: 
[Nuværende] Kassereren modtager alle foreningens indtægter og betaler alle foreningens udgifter, [tilføjelse] og kan 

således disponere alene på foreningens bankkonti. Kassereren fremsender udskrift af posteringer på foreningens 

bankkonti til revisor og bestyrelse hver 3. måned. 
 

Ændringen træder i kraft omgående. 

 

Begrundelse: 

Der er lidt uklarhed over, hvem der kan disponere (har tegningsret) på foreningens bankkonti. Det håber vi står klarere 

med ovenstående tilføjelse. Aht. kontrol skal kassereren fremlægge kontoudtog for bestyrelsen hver 3. måned. Det er 

naturligvis op til bestyrelse og revision at se til at denne regel overholdes. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


