Bestyrelsen i 2013
4576 1614 Formand Per Lykke Larsen, Parallelvej 22
formanden@jelleroedgaard.dk
4036 3377 Finn Hartmann, Rønnevej 13
hartmann@hittech.dk
4557 1756 Mogens Kjær Petersen, Parallelvej 23
moka@ramboll.dk
20 105 106 Kasserer Henry Angelo, Kokkedal Stationsvej 39
kasseren@jelleroedgaard.dk
- - - - - - - - Niels Tolstrup, Kokkedal Stationsvej 28
niels.tolstrup@gmail.com.
4576 0049 Ulla Wiese, Jellerødvænge 16
bok@postkasse.com
4586 2618 Suppleant Ulrik Pedersen, Pilevang 1

G)*+,-.-)/0)-+1+2-+
J-44-)5,26),
www.jelleroedgaard.dk

Referat af generalforsamling afholdt d. 6.
marts 2013 i Medborgerhuset Egedal.
Kontingentbetaling for 2013
Bestyrelsen i 2013

Må vi få din e-mail adresse?
Vi tilstræber en så effektiv administration i grundejerforeningen
som muligt; brug af e-mails vil give os mulighed for en hurtig og smidig kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer.
Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og efterfølgende
referat vil fremover ske pr. e-mail; i de tilfælde hvor vi
ikke har fået oplyst en e-mail adresse, vil der blive
omdelt skriftligt materiale som hidtil. Ligeledes vil vi
udsende en e-mail, hvis der kommer væsentlige opdateringer til vores hjemmeside.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde ikke at misbruge e-mail
adresserne til udsendelser af mindre betydende informationer i tide og utide!
Send gerne din e-mail adresse til kasseren@jelleroedgaard.dk
med angivelse af navn og adressekode - jo før jo bedre!
På forhånd tak
Henry Angelo / Grundejerforeningen Jellerødgård

Må vi få din e-mail adresse?

Referat:
1. Formanden åbner general
-forsamlingen
...og bød de fremmødte
medlemmer velkommen.
2. Valg af dirigent.
Henry Angelo blev valgt.

Kontingentindtægter:
12.600,- kr. dvs. 126
medlemmer ud af 192
mulige - en lille tilbage-gang
i forhold til sidste år.
Årets resultat er et overskud
på kr. 6.000; egenkapitalen
er lige under kr. 97.000.

3. Formanden aflægger
beretning.
5. Fastsættelse af
Beretningen i sin fulde ordlyd
kontingent:
blev bragt i indkaldelsen til
Uændret kontingent for 2013
generalforsamlingen og kan
på 100,- kr. blev vedtaget.
læses på vores hjemmeside.
6. Valg af bestyrelse:
4. Kassereren aflagde
Valg af formand:
regnskab for 2012:
Per Lykke Larsen.
Regnskabet ligger på
foreningens hjemmeside.
Valg af

- Mikkel Ludvigsen,
Skovbrynet 4
- Thomas Skovengaard,
Skovbrynet 1
- Maria Lindahl Strøm,
Kokkedal Stationvej 19
samt fra bestyrelsen:
- Ulla Wise
- Per Lykke Larsen

bestyrelsesmedlemmer:
Finn Hartman blev genvalgt.
Niels Tolstrup blev nyvalgt.
Valg af suppleant:
Ulrik Pedersen blev genvalgt.
7. Valg af revisorer:
Solveig Stolpe og Torkild Hansen
blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Ingen punkter.

8. Behandling af indkomne
forslag:
Der er forslag om etablering af
§40 hastighedsdæmpende
foranstaltninger på Skovbrynet
og Stationsvej.

Ref.:
Per Lykke Larsen /
Henry Angelo

Forslaget blev drøftet og det blev
vedtaget, at der skulle dannes en
arbejdsgruppe som skal referere
til Grundejerforenings bestyrelse.

Det er vigtigt at anføre en betalingsidentifikation i 'Kort
besked til modtager', hvilket gøres ved at angive:
vejforkortelse + husnummer (f.eks.: 'KS 39' for Kokkedal
Stationsvej 39).
Benyt venligst din
vejforkortelse i forb. med dit
husnummer iflg. nedenstående:
BI:
EL:
EN:
GR:
HØ:
JG:
JV:
KS:

Birkestien
Elmestien
Engstien
Granvænget
Højdevej
Jellerødgårdsvej
Jellerødvænge
Kokkedal Stationsvej

LÆ:
LÅ:
MO:
PA:
PI:
RØ:
SV:
SB:
UD:

Lærkevej
Lågegyde
Mosekrogen
Parallelvej
Pilevang
Rønnevej
Skolevej
Skovbrynet
Udsigten

Eksempel på en bankoverførsel:

Arbejdsgruppen blev sammensat
således:
Forslagstillerne:

Kontingentbetaling:
Vi vil fremover ikke omdele girokort - det er efterhånden blevet dyrt
at få ekspederet et girokort. I stedet beder vi om, at indbetalingen
foretages ved en kontooverførsel:

Reg.Nr.

0400

Konto nr.

1151113682
Bank).

(Lån & Spar

Kontingentet for 2013 er fastsat til 100,- kr.
Betal venligst senest 14 dage efter modtagelsen af dette
referat.
Det er også muligt at betale kontant til kasseren (Henry Angelo,
Kokkedal Stationsvej 39) eller til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Anfør Vejkode + Husnr.

Denne vejledning ligger også på vores hjemmeside - punktet ’Kontingent’

