
Grundejerforeningen      

HØJVANG – KLINT  
www.hoejvang-klint.dk   

 
Indkaldelse til den 53. generalforsamling 2022  
Generalforsamling lørdag den 1. oktober 2022 Kl. 10:00 – 13:00 med efterfølgende mulighed for 
bespisning. Mødet foregår på kroen ”Det Vilde Køkken” i Klint 
 

Indkaldelse og dagsorden udsendt 29. aug. 2022 (distribueret pr. post til dem der ikke har adgang til 
internettet) 
 
TILMELDING TIL BESPISNING SENEST lørdag den 17. september på info@hoejvang-klint.dk max 2 personer 
pr. parcel. 
 

Program:  
 
Kl. 10:00 - 10:15    Velkommen 
                           Velkomst ved bestyrelsen 
                           Kaffe, the og vand serveres 

kl. 10:15 - 13:00    Generalforsamling  
kl. 13:00 - 14:15    Bespisning. Menuen vil i år være én sandwich og én øl/vand pro persona.  

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent  

Herefter valg af 2 stemmetællere, konstatering af antal stemmeberettigede /fuldmagter  

2. Beretning om foreningens virksomhed 

Bestyrelsen henviser til den skriftlige beretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

Kassereren henviser til det skriftlige materiale. 

4. Indkomne forslag 

a. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. 

b. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i ordensreglementet: 

Pind 4: ”Fælles græsarealer, tilhørende vejrabatter og grønne stier skal slås jævnligt af 

grundejerforeningen”  

ændres til: 

”Grønne stier skal slås jævnligt af grundejerforeningen, dog opfordres de grundejere, som disse stier 

grænser op til, til selv at vedligeholde stierne. Naturhegn (fx hæk eller tilsvarende) på stierne skal 

vedligeholdes af de grundejere, som de grænser op til.” 

Nyt punkt: ”Vejrabatter skal slås jævnligt af de grundejere, som disse grænser op til.” 

5. Fastsættelse af budget, gebyrer m.m. og kontingent for de kommende år  

Bestyrelsen indstiller:  

a. Uændret kontingent kr. 600,00 

b. Vejbidrag fra ejere af matrikler - som ikke er medlemmer - uændret kr. 400,00,  

c. Indmeldelsesgebyr uændret kr. 1.500,00 
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6. Valg af bestyrelse, revisor, bestyrelses- og revisorsuppleant 

a. Valg af formand, Ole Abrahamsen modtager genvalg. 

b. På valg til bestyrelsen er Kamilla Engelhardt, der ikke modtager genvalg. 

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

d. På valg til revisor er Ib Wessmann, der modtager genvalg. 

e. Valg af revisorsuppleant  

7. Eventuelt  

 

Vi gør også opmærksom på, at der kan gives en fuldmagt til et andet medlem, såfremt man ikke har 

mulighed for at deltage. Man kan dog ikke møde med mere end én fuldmagt. Se yderligere om 

retningslinjer på hjemmesiden under vedtægter. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  
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