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Generalforsamling i ejerforeningen
Der indkaldes til generalforsamling i ejerforeningen: 
Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30
i Det Nye Kælderrum i Groskenstræde 3.
Beboerne i Bjergegade 28 A-E er også meget velkomne.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af årsberetning.

 3. Aflæggelse af årsregnskab (regnskabet for 2012 er vedlagt).

 4. Forslag:

Vibeke Schmidt foreslår, at trappestenene i Groskenstræde repareres og evt. beklædes med klinker. 
Bestyrelsen foreslår, at det overvejes at udskifte trappestenene med granitblokke.

 5. Valg af formand for bestyrelsen (Jytte Freving Rauff er på valg).

 6. Valg af medlem til bestyrelsen (Carsten Søndergaard er på valg).

 7. Valg af bestyrelsessuppleant (John Petersen er på valg).

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Beryl Aasvang og Kirsten Linde er på valg).

 9. Eventuelt, herunder 
* oprydningsdage, loppemarked, sommerfest/krebsegilde, juleglöggparty
* evt. ændring af græsslåningsperioderne fra 14 dage til 8 dage
* drøftelse af Forsyning Helsingørs tilbud om fremtidig levering af strøm (Sinus Energi)
* evt. anskaffelse af ny plæneklipper
* drøftelse af reparation/maling af Groskenstræde-ejendommens vinduer.

Foreløbig plan for fordeling af havearbejdet
Ejerforeningsbestyrelsen har med udgangspunkt i sidste års plan udarbejdet nedenstående 
foreløbige plan for fordelingen af havearbejdet i Gården. Hvis den tildelte periode ikke 
passer på grund af ferie el.lign., bedes vedkommende give besked herom til formanden, Jytte 
Rauff Freving, eller kassereren, Carsten Søndergaard, inden eller på generalforsamlingen. 

Græsslåning:                  (foreløbig plan)

Uge Ansvarlig beboer Uge Ansvarlig beboer

17+18 Marianne+Tommy 29+30 Jytte+Knud

19+20 Julie+Jonas 31+32 Susan+John

21+22 Karen+Carsten 33+34 Lene+Thomas

23+24 Majbritt+Jan 35+36 Bettina+Stig

25+26 Kili 37+38 Lise+Anders

27+28 Vibeke+Verner

Pasning af ”urnegård”: Mogens Klipning af hækken omkr. P-pladsen: Jesper

Tilsyn med græsslåmaskine mv.: Lennart (hækklipning omkring terrasserne påhviler beboerne i de pgl. huse)

Beboere, som har fået tildelt hækklipning omkr. P-pladsen eller en 14 dages periode med græsslåning, vil få godskrevet 120 kr. årligt i deres bidrag til 
Gårdens fællesudgifter næste år. Beboere, som skal holde ”urnegården” eller tilse græsslåmaskinen mv., vil få godskrevet 240 kr. årligt i deres bidrag.
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