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_________________________________________________________ 

 
Kokkedal, d. 13. april 2022 

 
 
Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 
 

 
Onsdag, d. 20. april 2022, klokken 19.00-22.00 (indtjekning fra kl. 18.45)  
Sted: Nivå Skole Syd, Kantine, Niverødvej 38, 2990 Nivå 

BEMÆRK: Adresse ændring 
  
  
På generalforsamlingen skal følgende dagsordenspunkter behandles: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i 2021 
3. Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for 2021 
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 
- Efter at have lavet noget vedligeholdelsesarbejde på dele af Ullerødparks rosenhæk 

fremstillede jeg i slutningen af juli 2020 et notat, som indeholder nogle kommentarer 
vedrørende rosenhækkens tilstand og ideer og forslag til den fremtidige vedligeholdelse. 
Forslagene drejede sig om 
1. regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde på det af rosenhækken dækkede areal, 
2. organiseringen af denne pasning af rosenhækken, 
3. fældning af uhensigtsmæssigt placerede spidsløn, der leverer masser af spiredygti-

ge og problemgivende frø i rosenhækken, efterfølgende eventuelt plantning af min-
dre arbejdskrævende vækster, 

4. tilbagebetaling til foreningens medlemmer af indbetalte beløb vedrørende foranstalt-
ninger mod klimaforandringer. 

Disse forslag genfremsættes hermed til behandling under dagsordenens punkt 4. 
Ovennævnte notat blev sendt til grundejerforeningens hjemmesides mailadresse den 27. 
juli 2020 med anmodning om, at det videresendtes til foreningens medlemmer. Da an-
modningen tilsyneladende ikke blev efterkommet, omdelte jeg notatet den 16. september 
2020 til medlemmerne. 
Notatet bedes medtaget i generalforsamlingsmaterialet som bilag til og baggrund for for-
slagene. 
Skjold Møller, R117 
 

 
- Der foreslås afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en 

ny bestyrelse. 
Forslaget begrundes med: 

- at det af mig den 27. januar 2021 fremsendte forslag til behandling på 2021’s 
generalforsamling ikke blev medtaget på dagsordenen til generalforsamlingen i 
strid med vedtægternes § 8, og 

- at bestyrelsens viden, om hvordan man på hensigtsmæssig og rationel måde 
passer grundejerforeningens fællesanlæg, synes at være helt utilstrækkelig. 

Skjold Møller, R117 
 
 
 
 
 
 



GRUNDEJERFORENINGEN 

UULLLLEERRØØDDPPAARRKK  
_________________________________________________________ 

 
 

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2022 
6. Valg af ny formand og 2 bestyrelsesmedlem (vælges for to år) *) 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år) **) 
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (vælges for to år) ***) 
9. Eventuelt 

 
 
*) Formand Søren Mogensen genopstiller ikke. Bestyrelsesmedlem Søren Jacobsen og Lars Eilgaard genopstiller ikke. Der skal 
derfor findes en ny formand og 2 medlemmer til bestyrelsen. 
**) Ebbe Andersen (S211) er på valg. 1 Suppleant yderligere skal findes. 
***) Revisor Palle Pedersen (R109) og revisorsuppleant Mogens Hansen (R105) er på valg. 
 
Forslag eller sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest, den 6. april 2022 (2 uger inden generalforsamlingen). 
 
Senest d. 13. april 2022(1 uge før generalforsamlingen) uploades meddelelser om indkomne forslag, 
revideret regnskab for 2021 samt forslag til budget for 2022 på foreningens hjemmeside. 
 
Indkaldelsen findes også på foreningens hjemmeside: www.ullerodpark.dk.  
 
 
Bestyrelsen 
Grundejerforeningen Ullerødpark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
-Forslag til budget 2022 
-Rosenhæk 2020, R117 
 
 
 
Fuldmagt til Ordinær Generalforsamling, den 20. april 2022 
 
Hver parcel har to stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt i henhold til skriftlig fuldmagt, men in-
gen kan på andre medlemmers vegne afgive stemmer for mere end én anden parcel. Fuldmagter til 
at stemme ved den ordinære generalforsamling skal også gælde ved en eventuel ekstraordinær gene-
ralforsamling, med mindre fuldmagtsgiveren forinden har tilbagekaldt den over for bestyrelsen. 
 

Navn og adresse (fuldmagtsgiver – hvem giver fuldmagten): 
 
 
 

Navn og adresse (fuldmagtshaver – hvem får fuldmagten): 
 

 
Dato  Underskrift 


