
Forslag til Generalforsamlingen d. 30.04.2019 
 

Forslag nr. 1 
Ekstrabevilling på kr. 30.000 til bygning af overdækning på fællesgrunden. 
På sidste generalforsamling bevilgede generalforsamlingen kr. 25.000 til bygning af 
ny overdækning til brug for fællesaktiviteter i foreningen. Det viser sig, at det er 
nødvendigt for at bygge nyt, at vi får grunden opmålt af en landmåler. Dette vil 
koste ca. 10.000 kr. Herudover må vi kalkulere med en container til at fjerne alle 
gamle fliser og beton, hvilket anslås til at koste omkring 12.000 kr. 
Så vil der blive brug for en form for belægning under overdækningen. Det er stadig 
tanken at så meget som muligt skal udføres at frivillige hænder fra foreningen. 
Forslaget er stillet af gruppen omkring fælleshuset, Nadia Torp, Connie Reidun 
Steffensen og Hanne Eriksen. 
 
Forslag nr. 2 
Renovering af veje. 
Jeg foreslår hermed, at vi fremover foretager to årlige renoveringer af vejene, 
således renovering tilstræbes foretaget i marts og september måned. Dette for at 
reducere hullerne, og dermed gøre vejene fremkommelige hele året. Eventuelt kan 
efterårsrenoveringen være mindre omfattende end den normale forårsrenovering.  
Desuden foreslås det, at vi i videst muligt omfang forsøger at undgå at køre nyt grus 
på vejene, frem til vejprojekt er besluttet.  
Mvh Henrik Hansen, Grustoften 8  
 
Forslag nr. 3 
Herved anmodes om omvalg af kontingent forhøjelsen på 200 kr. sidste år, nyt 
forslag for den kommende generel forsamling om nedsat kontingent på 200 kr. da 
200 kr. er mange penge når man er på folkepension. Derfor dette forslag. 
m.v.h jan Lylloff Dyrbæk 6 
 
Forslag nr. 4 
Foreningen betaler 100 blå anemoner pr matrikel (ca 80 kr.). 
De medlemmer, som ønsker at sætte blå anemoner i deres skel til vej, bestiller 
hos Mosekonerne, som sørger for ar samle bestillingerne ind, købe anemonerne og 
fordele dem til grundejerne. 
Venlig hilsen  
Mosekonerne 
Karen Skelkær 8 
 



Forslag nr. 5 
GF Præstemosens Facebookside bliver lukket og er udelukkende for grundejere i 
GF Præstemosen. 
Vi foreslår, at et bestyrelsesmedlem bliver administrator, eller at 
bestyrelsen uddelegerer opgaven til et andet medlem af foreningen. 
Venlig hilsen  
Mosekonerne 
Karen Skelkær 8 
ang. Vores facebook gruppe, Ville det ikke være en god ide at lukke den for 
offentligheden Så kommunen ikke kan følge med i alt hvad vi fortager os derinde. Og 
at det kun er beboere der er godkendt .  
De bedste hilsner Susanne Hovager 5 
 
Forslag nr. 6 
Forslag til ændring af vedtægterne: 
Ændring således, at hvis man meddeler ejerskifte mindre end 30 dage indenfor 
ejerskifte er foretaget, nedsættes ejerskiftegebyret til 500kr. Motivationen er ar 
bestyrelse og revisor bruger tid på at inddrage ejerskiftegebyr.  
Foreslaget er stillet af bestyrelsen. 
 
Forslag 7. 
Er der stemning for at bestyrelsen til næste Generalforsamling arrangerer bespisning 
i forbindelse med generalforsamlingen.  
Forslag stillet af Marina Hribar og Hanne Eriksen. 
 
Forslag 8. 
Det foreslås at der afsættes 80.000 kr. i 2019 til assistance til udbudsmateriale i 
forhold til vejrenovering.  
Forslag stillet af bestyrelsen.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Bestyrelsen 
Grundejerforeningen Præstemosen 
www.gfpm.dk  
www.facebook.com/groups/Praestemosen 

http://www.gfpm.dk/
https://www.facebook.com/groups/Praestemosen/

