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Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal 
 
Mandag d. 11. marts 2019 kl. 19:30 i Borgerhuset 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen 

a. Fastlæggelse af kontingent, se nedenfor 

b. Skilte for ”Nabohjælp” 

6. Budget 2019 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Rodney Miles (Villig til genvalg) 

Hans Christian Hansen (Ej villig til genvalg).  

Der skal derfor vælges mindst én ny repræsentant til bestyrelsen 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10.Eventuelt 

 
 

Forslag som skal behandles under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. Send forslag skriftligt til formand Rodney Miles, 
rm@ccieurope.com 

Hvis der indsendes forslag, udsendes opdatere indkaldelse 
 

Denne indkaldelse med regnskaber kan ses på www.ovesdal.dk/oekonomi  
 
Forslag fra Bestyrelsen jf. punkt 5:  

a) Forhøjelse af kontingent med kr. 500,- pr. husstand pr. år. Forhøjelsen skal udeluk-
kende bruges til hensættelse i vejfonden for at sikre tilstrækkelige midler til en kommende 

fornyelse af vejbelægning 

b) Indkøb af ”Nabohjælp” skilt(e) 
 

 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen  
  

http://www.ovesdal.dk/
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Indkomne forslag: 
 
Fra Poul Møller Pedersen, Ovesdal 12: 

 

Følgende forslag ønskes behandlet på Grundejerforeningen Ovesdal´s generalforsamling den 

11.marts  2019. 

 

Forslag: 1 

Forhøjelse af kontingent med kr. 500,00 pr. husstand pr.år. 

Vejfonden udvides  til at omfatte både vej, fortov og stisystem. (Alt asfalt i Grundejerforeningen 

Ovesdal ) 

Forhøjelsen skal bruges til hensættelse i vejfonden for at sikre tilstrækkelige midler til en kommende 

fornyelse, samt løbende rep. / vedligeholdelse af vej, fortov og stibelægninger. 

 

Forslag: 2 

Vedr. Fortov ved Ovesdal  nr. 12 - 14 - 16 – 18: 

 Der udføres ny asfaltbelægning på fortov, senest ved udgangen af 2020. 

 De 3 træer på fortov fjernes. 

 Trærødder under asfalt fjernes 

 Asfalt på fortov fjernes fra Stamvejen ved Ovesdal nr. 12 til postkassen ved Ovesdal nr. 18 (her 

starter stien) 

 Der lægges ny asfalt i fortovets bredde. 

 

(asfaltbelægning er ødelagt af bla. 4 træer der står i fortorvet, derudover har der været gravet op til 

fjernvarme, kabel TV samt fibernet. Det er belægningen ikke blevet bedre af) 

 

 

 

Fra Steffan Trie, Ovesdal 33: 

 

Forslag om indrettelse af en legeplads på det store grønne areal, hvor der engang var brombærkrat 

og en slidt legeplads. Det store område skriger på en legeplads, og et samlingspunkt for områdets 

børn. Finansiering gennem fonde, indsamling, brugerbetaling. 

 

 

Fra Johannes Birk Thomsen, nr. 67:  

 

Kunne man overveje at sætte et beløb af til legeplads/-redskaber på fællesarealer.  Jeg synes der 

mangler denne type faciliteter, og det kunne måske også skabe nogle samlingssteder, når vejret er 

til det. 

Det kunne fx være på græsareal på højre side lige når man køre ind af ovesdalvejen eller et andet 

sted. 

Jeg tænker ikke nødvendigvis man behøver lave en helt legeplads, og den kunne også etableres i 

etaper fx gyngestativ år 1, sandekasse år 2 osv. Fremgangsmåden afhænger selvfølgelig også af 

hvad økonomien tillader. 

 

 


