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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017  

for Grundejerforeningen Ellehjørnet. 

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28. marts kl. 19.00  

i Stengård kirke i konfirmandbygningen, lokale 2. 

Bilag angående regnskab 2016 og budget 2017 udsendt, forslag til vejfond 

vedlagt. 

Foreløbig dagsorden. 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren fremlægger regnskab og budget.  

4. Indkomne forslag (afleveres seneste 20. marts i nr. 33) 

a. Vejfond 

b. Legeplads 

c. Sommerfest 

5. Fastsættelse af kontingent og forslag til budget for 2017. 

6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg:  

a. Formand: Morten(33) genopstiller 

b. Sekretær: Jacob(29) genopstiller  

7. Valg af suppleant. 

a. Suppleant: Peter(13) genopstiller 

8. Valg af 2 revisorer. 

a. Revisorer 1: Peter(41) genopstiller ikke 

b. Revisorer 2: Morten(31) genopstiller 

9. Hjemmeside, mailingliste  

10. Eventuelt. 

a. Ny hjemmeside 

Efter mødet vil der være mulighed for at smage på lidt vin.  

 Vel mødt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Ellehjørnet 

 

 

 

 

 

 

Forslag til drøftelse på Generalforsamlingen 28. marts 2017 

 

Oprettelse af fond til renovering af belægninger (vej og fortove) på Ellehjørnet 

 

Vores vej forfalder støt og roligt. Fortovene er skæve og asfalten krakkeleret. På et 

tidspunkt, som vi pt. ikke kender datoen på, vil Gladsaxe Kommune iværksætte en 

delvis eller fuld renovering af belægningerne på vej og fortove på Ellehjørnet. I 2012 

blev udgiften skønnet til mellem 600 og 2600 kr (afhængig af omfang) pr. løbende 

meter vej. Ellehjørnet har en længde på ca. 240m svarende til et renoverings-beløb på 

mellem 144.000 kr og 624.000 kr!!! Fordeler man dette på ca. 35 husstande giver det 

et sted mellem 4.000 kr og 18.000 kr per husstand.  

 

Derfor foreslår jeg, at vi igangsætter opretter en Vejfond-forening sammen med 

villaerne på Ellehjørnet og formentlig også Stengårdsallé nr. 67 og 73 på hjørnet af 

Ellehjørnet, som vi indbetaler til i de kommende år, ca. 500-1000 kr/år, således at vi 

har lidt at gøre godt med, når arbejdet ikke kan udskydes længere. En sådan fond vil 

gøre fordelingen af udgifter mere retfærdig. Med den nuværende aftale vil det være de 

nuværende ejere, der betaler, mens dem der lige har solgt, eller dem der flytter ind 

efter renoveringen kan slippe gratis.  

 

Venlig hilsen 

Kristian, nr. 15 

 


