
GRUNDEJERFORENINGEN 
"KLEMPEGÅRDEN" 

 
INDKALDER HERMED TIL DEN ÅRLIGE ORDINÆRE 

 
GENERALFORSAMLING 

 
ONSDAG DEN 30. marts 2011, kl. 19:00 

 
DET TIDLIGERE RÅDHUS I BORUP, MØDELOKALE PÅ 2. SAL 

 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 
 
1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg på 2 medlemmer: 

  
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: 

Uddeles før generalforsamlingen 
 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer: 
 

4. Rettidigt indkomne forslag: 
Skal være afleveret til bestyrelsen senest den 22. marts 2011 
 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 
  

6. Valg af formand for bestyrelsen: 
Formanden blev i 2010 valgt for et år og han modtager genvalg 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
Finn Buch Petersen er på valg og modtager genvalg 
Suppleanter opstilles og vælges 
 

8. Valg af kasserer: 
Erik Swiatek er på valg og modtager genvalg 
 

9. Valg af en revisor samt to 2 revisorsuppleanter: 
Preben Sandager er på valg 
 

10. Eventuelt: 
Arrangementer? 

 
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning 
 
Vedtægternes § 6 stk. 10 siger: 
"Er restance ikke indbetalt senest otte dage før en generalforsamling, 
fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.  



 
 
 
 
 
BESTYRELSENS BERETNING (den korte version)  

  
Arrangementer: 
Tøndeslagningen til Fastelavn blev igen i 2010 en stor succes for børn 
og forældre. Det var koldt men med det opsatte telt for enden af Klem-
pegårdsvej var det til at holde ud. Der var igen et meget flot fremmøde 
af både voksne og børn. Mange var rigtigt flot udklædt, selvom de voks-
ne lod noget tilbage at ønske . Til Sankt Hans gentog vi succesen 
med fakkeloptog, hvor vejret var med os. Deltagelsen var god og mange 
nåede frem til bålpladsen til afsyngning af midsommervisen og mulighed 
for snobrød og is til børnene. 
Legeplads: 
Legepladsen er fortsat i god stand efter den vedligeholdsindsats der i 
2009 blev gennemført af aktive forældre og børn.  
Stier: 
Stierne er nu stort set miljøvenligt vedligeholdet og dette vil fortsætte i 
2011, så vi kan holde stierne rene for ukrudt. 
Økonomi: 
Ud over udgifter til snerydning, har der ikke været nogen uforudsete ud-
gifter i det forløbende år. Bestyrelsen har generelt været påpasselige 
med udgifterne. Det har resulteret i et solidt overskud på driften. Regn-
skab inklusive forslag til overførelser og forslag til budget 2011 kan ses i 
vedlagte oversigter. Det er bestyrelsens opfattelse, at overskud på 
driftskontoen med fordel bør overføres vejfonden for at sikre, at denne 
konto er tilpas robust, til at imødegå fremtidige udgifter i forbindelse med 
vejene.  
Snerydning: 
Det har været en usædvanlig hård vinter med megen sne. Som udmeldt 
i Klempeposten har der været udført snerydning på stamvejen nogle 
gange. Derimod har det knebet en del med, at de enkelte medlemmer 
har sørget for at rydde fortovene langs stamvejen!  
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen er ”intakt” og som det fremgår af dagsordenen, er alle på 
valg indstillet på genvalg.  


