
Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

8 juni 2017 kl 19:30 

I 

Spiess salen, kulturhus Trommen (Biblioteket). 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

 

2) Orientering om YouSee tilbud på modernisering af 

fællesantenneanlægget jævnfør notat udsendt maj 2017. (se evt 

notatet på foreningens hjemmeside) 

 

3) Afstemning. Godkendelse skal ske i henhold til vedtægternes § 13 

stk.2 

(For godkendelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede (44 

ejendomme) og at beslutningen træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer). 

Er beslutningen truffet med ¾ af de afgivne stemmer, uden at 2/3 dele af 

medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel en ny 

generalforsamling, på hvilken den først trufne beslutning endeligt kan vedtages 

med ¾ af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. 

 

Afstemning iht vedtægternes § 12. Ved fuldmagt kan der kun udøves stemmeret 

for én anden grundejer udover stemmeretten vedrørende egen ejendom. 

 

4) Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

18. maj 2017 

 

Ad punkt 2 Finansiering (se bagsiden) 



Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej 

Bestyrelsen foreslår moderniseringen finansieret på følgende måde, idet YouSee’s tilbudspris er 

tillagt 15% som reserve til dækning af evt udgifter i forbindelse med forbehold i tilbud mv.: 

• at fællesantenneprojektet kan gennemføres i løbet af andet halvår 2017 

• at overgang til individuel betaling af kabel-tv sker per 1. januar 2018 

• at kontingent og a/c varme fastholdes på 10.000 kr / kvartal i januar og april kvartal 2018. 

• at resten af ombygningen finansieres over ”driften” i løbet af regnskabsåret 2017/2018. 

 

 

 DKK 

Træk på vedligeholdelseskontoen 176.000 

Besparelse 2 kvartaler à 1450 kr 

(vedrører budget post 4. Kabel-TV) 

2*1450*64 =                          185.600 

 361.600 

 

Når ombygningen er fuldt finansieret, det vil med den ovenstående tidsplan sige per 1. juli 2018, vil 

kontingent og a/c varme alt andet lige kunne nedsættes til 8.550 kr/kvartal. (Skal godkendes på foreningens 

ordinære generalforsamling 25 Oktober 2017) medmindre andre omkostninger påvirker foreningens 

økonomi.. 

 

Skulle projektet blive forsinket, så overgang til individuel betaling af Kabel-TV først sker per 1/4. 2017, 

opkræve 1.450 kr i ekstra kontingent per 1. april 2018. 

Nedsættelse af kontingent og a/c varme vil i så tilfælde først kunne gennemføres per 1. oktober 2018. 

 


