
GRUNDEJERFORENINGEN SØGÅRDEN 

 

Indkaldelse  til  ekstraordinær  generalforsamling 

tirsdag, den 11. august 2020 kl. 19.00 
 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling,  jfr. vedtægternes § 4,  
Tirsdag, den 11. august 2020 kl. 19.00  i ”Den Gamle Skole”, Smedegade 5, Kirke Værløse. 
 

Indkaldelsen sker med følgende   DAGSORDEN: 

 
1. Valg af dirigent. 
 
2.  Forslag fra bestyrelsen: 
 Bevilling af yderligere kr. 14.000 til budget for år 2020 

 På generalforsamlingen i februar vedtog foreningens medlemmer enstemmigt et budget for  
år 2020 – med et kontingentfri år - og et budgetteret underskud på kr. 50.300.                       
Med dette budget vil foreningens formue ved udgangen af år 2020 være ca. kr. 43.000.  

 
 På generalforsamlingen blev samtidig vedtaget at renovere bedet omkring P-pladsen ud 

for nr. 102/100, idet bedet var i en meget dårlig forfatning og havde været det i flere år. 
Bestyrelsen bad derfor Haveudvalget udarbejde en plan og et overslag. Renoveringen 
viste sig meget omfattende: fjernelse af træer og buske, rodfræsning, fjernelse af jord og 
rødder, jordforbedring, opsætning af en lav støttemur for at holde på jorden, tilplantning 
med gedeblad tilsvarende randbeplantningen og udlægning af barkflis. Bestyrelsen 
igangsatte renoveringen og første del er gennemført - med hjælp til rodfræsning - og en 
samlet frivillig indsats fra vore medlemmer. Bedet er gjort klar til nedsætning af kantflise 
langs stien og plantning af gedeblad til efteråret. Det er dog nødvendigt at få tilført flere 
midler til budget for at kunne færdiggøre renoveringen i år.  

 
 Foreningen har likviditet til at gennemføre renoveringen i år 2020, også uden indbetaling af 

kontingent. Af ovennævnte forventede formue ultimo 2020 på ca. kr. 43.000 ønskes tilført 
yderligere kr. 14.000 til budget som følger: 

 
 Bestyrelsen ønsker følgende forslag sat til afstemning: 
 ”Udover det af generalforsamlingen allerede vedtagne budget for år 2020 anmoder 

bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til at anvende op til kr. 14.000 af 
foreningens formue i år 2020 til de to budgetposter: ”Planter, maskiner m.m.” og ”Gartner”. 
Af dette beløb reserveres op til kr. 11.000 til færdiggørelse af renovering af bed v/ nr. 102/100 
og op til kr. 3.000 til dækning af uforudsete udgifter i øvrigt.” 

 
3.  Eventuelt 
 
Bilag 
Bilag 1:  Halvårsregnskab - Regnskab og Formueopgørelse pr. 3. juli 2020   
Bilag 2:  Overslag over udgifter til renovering af bedet omkring P-pladsen v/ nr. 102/100  
 
 
Værløse, den 20. juli 2020  /  Bestyrelsen 


