Kildevangsparkens Varmelaug
INDKALDELSE TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I Fælleshuset tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19.00.
Eneste punkt på dagsorden er:
Valg af nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for næstformanden Niels, der stopper efter mere end
10 år med dagligt tilsyn af vores varmecentral, aflæsning m.m.
Det er derfor vigtigt, at vi får valgt en eller flere nye bestyrelsesmedlemmer, som i fællesskab kan
varetage det daglige tilsyn med vores fælles varmecentral.
SÅ MØD NU OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG TILBYD DIG ELLER TAL MED EN AF
DINE NABOER, DER SAMMEN MED 2-3 ANDRE VIL VARETAGE DET DAGLIGE TILSYN MED
VORES FÆLLES VARMECENTRAL.
Alternativt er vi nødt til at skulle ud i byen og hyre hjælp med deraf følgende store omkostninger,
som også jeres hus skal være med til at dække.
Der vil være afsked med Niels den aften, ligesom der vil blive serveret kaffe og kage m.m., så kom
og vær med til at sige Niels tak for hans enorme indsats for os alle.

REFERAT af GENERALFORSAMLING

Afholdt mandag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Fælleshuset.
Ved optælling var der fremmøde fra 10 stemmeberettigede huse.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Til dirigent valgtes enstemmigt Dorte fra hus nr. 32
2. Valg af bestyrelsesmedlem:
På valg var næstformand Niels Poulin Nielsen, hus nr. 58, der ikke ønskede genvalg.
Der var ikke mellem de fremmødte få huse nogle, der ønskede at stille op til bestyrelsen og påtage
sig hvervet som næstformand.
Derfor blev det besluttet, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2016 jf.
ovenfor.

Vores næstformand har gennem mere end 10 år forestået det daglige tilsyn med varmecentralen,
assisteret ved håndværkerbesøg m.m. i forbindelse med lækage og forestået aflæsning af vore
målere hvert kvartal i samråd med formanden. Så stor tak lød fra de fremmødte til Niels Poulin
Nielsen.
3. Bestyrelsens beretning:
Formanden kommenterede kort beretningen, som på forhånd var udsendt til alle husstande
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Enkelte punkter blev drøftet. Beretningen blev
taget til efterretning.
4. Årsregnskab:
Jean-Marc og Dorthe gennemgik resultatopgørelse og balance samt beregning/årsaflæsning.
Der blev fra flere sider fremsat kommentarer til regnskabet, hvilket blev besvaret af Jean-Marc og
Dorthe, hvorefter regnskabet blev godkendt.
5. Budget:
Bestyrelsen fremlagde budgettet for 2016 og der blev stillet enkelte spørgsmål hertil. Budgettet
blev godkendt.
6. Opsparing:
Det blev besluttet at fortsætte den månedlige opsparing også i årene fremover, hvorfor ALLE huse
opfordres til at indbetale 100 kr. pr. måned ved forhøjelse af månedlig á conto betaling (mange
huse har allerede gjort dette), mens de resterende huse opfordres til at gøre det NU.
Generelforsamlingen hævet.

Husk at betale jeres eventuelle restvarme for 2015 inden 30. maj ved indsættelse på konto
nr. 9885 1006076 med angivelse af hus nr.

Vipperød, den 8. maj 2016
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