
 

 
Hermed indkaldes medlemmer af Grundejerforeningen Selskovparken til 

generalforsamling 
tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.30 

 

i Hillerødsholmskolens kantine tæt ved Selskovvej og ud mod sportspladsen 

 

Dagsorden i følge vore vedtægter § 7  

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed 

3. Regnskab for 2013 *   

4. Fremlæggelse af budget for 2014 * samt fastsættelse af kontingent og rykkergebyr  

      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.000 kr. og uændret rykkergebyr på 50 kr. 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen:  forslag til en lempeligere tolkning af deklarationen i  

      forhold til farver på maling af udvendigt træværk. Se bagsiden eller vedhæftede. 

6. Behandling af indkomne skriftlige forslag ** 

a) Forslag vedr. farvevalg fra Gert Holm-Larsen, Hjulmagervej 12, jf. omdelte redegørelse: 

”Det foreslås, at det under alle omstændigheder også skal være tilladt at anvende neutrale 

farver som hvide og lysegrå – på vinduespartier og udfyldningsfelter hele vejen rundt på 

husene i Selskovparken.” 

b) Forslag vedr. farvevalg fra Liljan og Jan Kühn, Hjulmagervej 8, jf. omdelte redegørelse: 

- Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsens forslag under pkt. 5 på dagsordenen 

tages af bordet - 

c) Vedligeholdelse og evt. fornyelse af legepladsen på fællesarealet v/ Anna Marie Vind 

7. Valg af bestyrelse ***. På valg er: 

    a. Klaus McCluskey Nielskov, villig til genvalg 

    b. Kirsten L. Dalgaard, modtager ikke genvalg 

          c. Anker Birk Nielsen, villig til genvalg 

8.   Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år i lige år. Valgt i 2012: Jan Ølsted 

9.   Valg af revisor for 2 år i lige år. Valgt i 2012: Henrik Nejst Jensen 

10. Eventuelt 

 

Bestyrelsen sørger for hjemmebag og kopper og opfordrer samtidigt medlemmerne til at medbringe 

kaffe/te.  

 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Anker Birk Nielsen 

Formand 

20. Februar 2014 
 

 



*  regnskab og budget bliver udleveret på selve generalforsamlingen.  

    Desuden kan det læses på vores hjemmeside før generalforsamlingen:   www.selskovparken.dk 

 

Fra Vedtægter for Grundejerforeningen SELSKOVPARKEN: 

**    § 7:  Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden skal afleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest   

                14 dage før generalforsamlingens afholdelse.   

        § 10: Ingen mødende kan have mere end een fuldmagt. 

***  § 14: Ethvert medlem af foreningen er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen.      


