
Dagsorden til den ordinære generalforsamling  

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Aflæggelse af regnskab.  

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 2020  

A: Forslag fra bestyrelsen om at lade legepladsordningen fortsætte uændret (6.000 kr.)  

B: Forslag fra bestyrelsen om at klippe læbælter hvert tredje år, men så klippes de ned i 20 cm, det er 

anbefalet af gartneren. Så får det bedre mulighed for at blive tæt. Forslaget begrundes med at der sjældent 

er frost nok til at de store maskiner kan køre og klippe, da de ellers ødelægger vores græs arealer. Ved kun 

at klippe hvert tredje år har vi mindre belastning på græs arealerne og det skulle være bedre for buskene. 

Det vil selvfølgelig betyde at der er år hvor det er meget lavt og andre år hvor det er blevet noget højere. 

C: Forslag fra bestyrelsen om at opsige aftale med Waoo (6 måneders opsigelse) med udgangen af 2020. 

Der er to årsager til at bestyrelsen stiller dette forslag. 

1. Kommunen vil ikke godkende vores ønske om at ændre §23, da kommunen ikke vil godkende at vi 

opkræver for TV/Internet, de mener ikke det er lovligt længere 

2. Bestyrelsen oplever at der er mange medlemmer der ikke synes det er en god ordning længere og 

skal ofte bruge lang tid på at forklare det og ekstra tid på opkrævninger 

Grundpakken bliver på 12 x 169 kr. i 2020 (i alt 2.028 kr).  

Priser for andre pakker henvises til Waoo’s hjemmeside 

Hvis det vælges at fortsætte med Waoo vil hele den sidende bestyrelse træde tilbage da vi ikke kan 

stå bag ved noget som kommunen ikke vil godkende 

D: Hvis det vælges at opsige med Waoo, stilles forslag om at slette §23 

E: Gyngestativet ved den lille legeplads trænger til udskiftning og der er to muligheder, enten skal vi 

nedlægge den eller udskifte gyngestativet. Bestyrelsen foreslår at vi bruger maksimum 30.000 kr på at 

opdatere den lille legeplads, så den følger reglerne med større faldunderlag og et nyt gyngestativ. Hvis det 

besluttes at der ikke skal investeres, skal vi nedtage det nuværende gyngestativ af sikkerhedsårsager. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

6: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 1.000 kr. for 2020.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg er:  

Uffe Thomsen (35H) vil godt acceptere genvalg 



Dorte Aaqvist (59) vil godt acceptere genvalg 

Dennis Piil Nørgaard (33B) vil godt acceptere genvalg 

Valg af 2 suppleanter.  

På valg er: Carsten Kloborg (36) og Helle Jensen (10) 

Der skal vælges to suppleanter 

8. Valg af 1 revisor. På valg er:  Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22) vil godt acceptere genvalg  

9. Valg af 2 revisorsuppleanter.  

På valg er: Chr. Simonsen (101)  

Jimmy Nielsen (31 A)  

10. Eventuelt - hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle 

plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde Bestyrelsen  

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, 

der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat 

samt formandsberetning.  

Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk! 


