
Grundejerforeningen Vestbo 
Jyllinge 

www.vestbo-jyllinge.dk 
bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk 

Jyllinge august 2011. 

 
Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling på  

Hotel Søfryd den 12. september kl. 19.30. 
 
Dagsorden: 

 
1. Velkomst ved Formand Bent F. Christensen. 

 
2. Valg af dirigent. 

 

3. Snerydning. 

 Redegørelse for bestyrelsens arbejde vedr. Annemarie Karsten´s forslag om en 

kollektiv snerydningsordning. 

Bestyrelsen vil fremføre at dette forslag ikke kan sættes til yderligere afstemning, da 

det jf. gennemført advokatundersøgelse betragtes at være i modstrid med foreningens 

formålsparagraf. Kopi af skrivelse af 21. juni d.å 

fra Advokat Jeppe Brandorff Stefansen, vedlagt som bilag A. 

 Redegørelse fra bestyrelsen om muligheden for individuel snerydning for 

medlemmerne. Se medsendt bilag B. 

 

4. Revideret budget til godkendelse. 

 Grundet ekstraordinære udgifter til advokat og ekstraordinær generalforsamling er det 

nødvendigt med en ekstraordinær kontingentopkrævning ultimo 2011, forslag til 

revideret budget for 2011 til godkendelse vedlagt som bilag C. 

 
5. Valg af medlem til bestyrelsen. 

 Da der har været frafald af 2 bestyrelsesmedlemmer siden den ordinære 

generalforsamling i april d.å., skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen i perioden 

frem til næste ordinære generalforsamling som afholdes april 2012. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen frem til ordinær generalforsamling 

2012. 

 

7. Eventuelt. 

Slutteligt bydes på et let traktement. 

 
Med venlig hilsen 

 
Bestyrelsen 

 
PS. Foreningen har i 2008 fået ny hjemmeside, www.vestbo-jyllinge.dk. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at generalforsamlings referater fra og med 2009 udelukkende udsendes til 
medlemmerne via denne.  
Referatet for denne ekstraordinære generalforsamling vil være tilgængeligt for download på hjemmesiden senest 15. 
oktober. 
Bestyrelsen vil desuden bruge hjemmesiden til at holde medlemmerne orienteret i perioden mellem 
generalforsamlingerne, husk derfor at holde øje med nyheder i løbet af året. 

http://www.vestbo-jyllinge.dk/
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Bilag B

Slangerup 2011-05-31 

Finjollevej 32 

4040 Jyllinge 

Att.Bent Fauerholm Christensen 

Hej Bent! Tak for din tid, hermed tilbud ifølge aftale på sne/salt i Grundejerforeningen Vestbo, med 192 

parcels.  

Emne: Tilbud på snerydning/saltning.periode 1/11-2011-1/4-2012(Arbejdsmiljø certificeret snerydnning) 

Tilbud pr. gang, faktureres hver måned, med 8 dg. På faktura. 

Fortovet ryddes med sneplov. 12.5 kr, dog 25 ved hjørnegrunde, for snerydning eksklusive salt, inklusive 

salt 18,5 og 37 kr. for saltning.  

Fra fortovet til nærmeste dør i hus 50,- Håndarbejde der ryddes i sneskrabers bredde. 

Indkørsel ryddes med sneplov,  Snebræmme fra fortovet 10,- 

Snerydning foretages hvis der falder mere end 2 cm sne, det er føreren af maskinen der laver en vurdering 

af dette, eftersom sneen kan falde lokalt, efter hver rydning vil der blive saltet. 

Eventuelle køretøjer, trailere O.lign der er parkeret på fortovet, vil der blive kørt uden om, med traktor OG 

snerydning vil først blive firtaget ved næste snefald. 

Snerydning vil blive fortaget fra kl. 6 om morgenen, 1 gang pr. 24 timer. 

Under 2 cm vil der blive saltet, og ved rimdannelse ifølge Dmi. 

Tilbud pr.sæson, pr. parcel. 

Vi kører også fast tilbud pr. parcel kr.2000.for snesæson , skal dog være indbetalt inden sæsonstart. 

Tilbud  er inklusive forsikringer, transport, salt.Tilbud er eksklusive moms . 

Tilbud er gældende 1 måned fra ovenstående dato. 

Ved en aftalegodkendelse fra dem, kan svar kan gives på rimkjaer@get2net.dk. 

Med venlig hilsen 

Gert Madsen 

GM-Rengøring Aps, Parkvej 25, 3550 Slangerup.Cvr.27920659 Tlf 26952098 GM-Rengøring Aps er 

arbejdsmiljø godkendt, af Dansk standart, indenfor rengøring, vindues polering, sneryd/saltning, 

vandskadeservice.Har fadøl service, softice, slush ice, popcornmaskiner til udlejning. 

Ring 47335424 for pris. 
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Bilag C

Grundejerforeningen Vestbo
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010

Samt oplæg til revideret budget grundet beslutninger på GF 2011

godkendt GF 2011 ekstra ordinær GF 2011

Indtægter Budget 2010 Budget 2011 Revideret budget 2011

Kontigent 57.600        0 0

Renter, netto 700              700 200

Ejerskifteattester 0 0 0

Indtægter i alt 58.300        700 200

Udgifter

Generalforsamling 8.000          8.000                    20.000

Møder 2.000          2.000                     2.500

Gaver 600              600                        600

Vederlag, Form. Kass. Sek. 4.500          4.500                    4.500

Adm. Udgifter 4.000          4.000                    7.500

Sydstrand 2.500           2.500                     2.500

Juridisk bistand 3.500          4.500                    20.000

Hjemmeside 1.000           1.000                     1.000

Udgifter i alt 26.100        27.100                   58.600

Åretsresultat 32.200         -26.400                 -58.400

Godkendt GF 2011 Balance pr 31. december 2010

Aktiver
Frimærker 14,75                     

Kasse 119,50                   

Bank, Spar Nord 68.291,62            

Restance medl. kontigenter 600,00                 

Diff. Afrunding 0,55                      

Aktiver i alt 69.026,42            

Passiver
Bank indestående 

primo august 35.891,45

Egenkapital, primo 29.537,16           

Åretsresultat 39.489,26           
forventet under-

skud i budgetår -19.110,74                           

Passiver i alt 69.026,42            

På bestyrelsens vegne

Kenni Andersen

Kasserer

Dette vil medfører opkrævning umiddelbart efter den ekstra ordinærer 

generelforsamling. Betaling pr. november på kr. 300,00
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