
 

Bemærk: Alle husstande har to stemmer ved afstemninger - også hvis kun en person møder op. Der kan også stemmes 

ved fuldmagt (op til to stemmer per husstand).  

 

Indkaldelse til generalforsamling i GF Landsbyen 
 

Kære Kirkebjerg Vænger.  

Vi mangler jo stadig at afholde generalforsamling i grundejerforeningen Landsbyen. Vi har valgt at afholde 

generalforsamlingen lørdag d. 22. august 2020 kl. 14.00. Vi har i bestyrelsen valgt at afholde generalforsamlingen 

udendørs og håber vejret er med os, så vi kan få en hyggelig eftermiddag sammen. Vi byder på lidt til ganen, hvormed 

tilmelding er nødvendigt aht. planlægning. Tilmelding senest d. 14.august til gf.landsbyen@gmail.dk med antal 

deltagende fra husstanden (børn er også velkomne, hvis de er stille undervejs og ellers kan de komme når vi er 

færdige ca. kl 15).   

Foreløbig dagsorden:   

1. Kort præsentationsrunde (der er jo kommet en del nye til Kirkebjerg Vænge, som vi håber at se).  

2. Valg af referent, dirigent og stemmetæller.  

3. Beretning ved formanden.  

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

5. Orientering om den nye forretningsorden ved Nadja. 

6. Orientering om den nye hjemmeside ved Kaspar. 

7. Orientering om Kabel+/Fibernet ved Thomas. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Flemming, Kristian & Christina er på valg. Kristian og Christina ønsker at genopstille. Overvej, om det 

kunne være noget for dig.   

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Alle suppleanter er på valg. Bemærk at man som suppleant skal være klar til at indgå i bestyrelsen herunder 

afgive de nødvendige informationer til banken jf. forretningsordenen.  

10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.  

Alle revisorer er på valg. Charlotte genopstiller. Overvej, om det kunne være noget for dig.   

11. Eventuelt.   

 

Input til dagsorden er meget velkomne (dog senest 14 dage før) og kan sendes per mail til gf.landsbyen@gmail.com 

eller lægges i postkassen ved KV59. Den opdaterede dagsorden vil være at finde på hjemmesiden www.gf-

landsbyen.dk senest en uge før generalforsamlingen.  

Vi håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen, hvor der både er mulighed for at hilse på hinanden, finde 

nogen at lave arrangementer med og bidrage til fællesskabet i vores skønne grundejerforening.  

 

De bedste hilsner,  

Flemming (tidl. KV 53), Kristian (KV55 - kasserer), Christina (KV11), Kaspar (KV27) og Nadja (KV59, formand). 
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Grundejerforeningen Landsbyen

Budget for 2020

Indtægter:

Kontingenter (50) á 250 kr *  12,500.00  kr. 
Udlejning af festtelt, 1 @ 300 kr  300.00  kr.  
I alt  12,800.00  kr. 

Indtægter i alt  12,800.00  kr.  12,800.00  kr. 

*) 50 kr. er øremærket til næste jubilæmsfest = 2.500,00 kr.

Udgifter:
Generalforsamling  500.00  kr. 
Bestyrelsesmøder, 4 @ 350 kr  1,400.00  kr. 
Vingave  750.00  kr. 
Vejfest  4,000.00  kr. 
Servicegebyrer  20.00  kr. 
Tilskud til div.fælles arrangementer (**)  2,000.00  kr. 
Web domæne  700.00  kr.  
Hensættelse til jubilæumsfest  2,500.00  kr. 
Vedligehold af skur (***)  1,000.00  kr. 
Vedligehold af festtelt  1,000.00  kr. 
Diverse  1,000.00  kr.  

Samlede udgifter i alt  14,870.00  kr.  14,870.00  kr. 

Årets underskud  2,070.00  kr. 

(**) aktiviteter arrangeret af og for medlemmerne, f.eks. tøndeslagning, fodbold cup, petang, golf, nytårskur m.m.

(***) tilbud på vedligeholdelse af skur indhentes efter budgettes godkendelse på generalforsamlingen

Bestyrelsemødet d. 03.02.2020



Grundejerforeningen Landsbyen

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2019 (34. år)

Indtægter

Kontingenter (50) 10.000,00   kr.
Rykkergebyr 50,00          kr.
Udlejning af festtelt (2x) 600,00        kr.

10.650,00   kr.
Indtægter ordinær drift i alt 10.650,00   kr.

Jubilæumsbidrag (50) 2.500,00     kr.

Indtægter i alt 13.150,00   kr. 13.150,00  kr.

Udgifter
Bestyrelsesmøder 1.350,00     kr.
Generalforsamling 1.183,00     kr.
Vingaver 825,00        kr.
Nytårsarrangement 31/12-18 774,70        kr.
Gebyrer 4,00            kr.
Webhotel+ domænenavn 792,50        kr.

Udgifter ordinær drift i alt 4.929,20     kr. 4.929,20    kr.

Årets overskud 8.220,80 kr.
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Grundejerforeningen Landsbyen

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver

Likvide midler:
Kasse 464,75 kr.
Bank * 83.989,43 kr.
Opsparing jubilæumsfest * 2.500,00 kr.
I alt 86.954,18 kr.

Aktiver i alt 86.954,18 kr.

10.050,00 kr

* samme bank kontonummer

Passiver

Egen kapital primo 78.383,38 kr.
2019 udlæg til betaling i 2020 350,00 kr.
Årets overskud 8.220,80 kr.

Egenkapital ultimo 86.954,18 kr. 86.954,18 kr.

Passiver i alt 86.954,18 kr.

Ishøj d. 24. januar 2020

Flemming Johansen Kristian Wind-Bergstrøm

Afgående kasserer Konstitueret kasserer 

Regnskabet er revideret og beholdningers tilstedeværelse er konstateret 

Charlotte Jørgensen Bent Knudsen
Revisor Revisor

Heraf opsparet til jubilæms-
fest (2016-2019)
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