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Generalforsamling i ejerforeningen
Der indkaldes til generalforsamling i ejerforeningen: 
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30
i Fællesrummet 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 2014 er vedlagt).

 4. Forslag fra Stig Rasmussen, Groskenstræde 7, st.tv., om, at der udarbejdes et sæt fælles 
retningslinjer for, hvad der må stå i opgangene i Groskenstræde 3 og 7. 
Forslagsstilleren vil gerne have, at generalforsamlingen tager stilling, hvad der må stå i opgangene, herunder cykler, 
møbler mv. Klare regler vil efter hans mening forhindre ævl og kævl, da vi så ikke skal diskutere tingene i det daglige, 
blot følge de fælles vedtagne regler.

 5. Valg af formand for ejerforeningen (Jytte Rauff Freving 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
* henstilling af ting og sager i cykelskurene.

Foreløbig plan for fordeling af havearbejdet i 2015
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 kassereren (Carsten Søndergaard)
inden eller på generalforsamlingen. Beboere, som er villig til at overtage ubesatte opgaver, bedes 
ligeledes give besked til kassereren.

Græsslåning: -- foreløbig plan --

Uge Ansvarlig Uge Ansvarlig Uge Ansvarlig

nr. dato nr. dato nr. dato

17 20.4.26.4 Vibeke + Verner 25 15.6-21.6 Anne-Marie 33 10.8-16.8 Lise + Anders

18 27.4-3.5 Susan + John 26 22.6-28.6 34 17.8-23.8

19 4.5-10.5 Jytte + Knud 27 29.6-5.7 Vibeke + Verner 35 24.8-30.8 Kili

20 11.5-17.5 28 6.7-12.7 Lennart 36 31.8-6.9

21 18.8-24.5 Karen + Carsten 29 13.7-19.7 Jytte + Knud 37 7.9-13.9 Susan + John

22 25.5-31.5 Kili 30 20.7-26.7 Anne-Marie 38 14.9-20.9 Majbritt + Jan 

23 1.6-7.6 Majbritt + Jan 31 27.7-2.8 Karen + Carsten

24 8.6-14.6 Lise + Anders 32 3.8-9.8 Lennart

”Urnegård”: Beryl + Mogens Hæk omkr. P-pladsen: John/Verner (hækklipning omkring terrasserne påhviler 
beboerne i de pgl. huse)
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