Generalforsamling i
Grundejerforeningen Pilegårdsparken 2022
Sted og tidspunkt:
Afholdes onsdag den 27. april 2022 kl. 18.30 Birkerød skole, den store Arena.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af tre stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasseren aflægger det reviderede regnskab (bilag A).
5. Indkomne forslag behandles
6.	Kasseren forelægger budget for indeværende år (bilag B), herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver uændret på 300 kr. årligt.
7.	Valg af formand (Birgitte Berg-Munch er på valg og villig til genvalg).
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, (Martin Erichsen er på valg og villig til genvalg) og valg af 1 suppleant til
bestyrelsen (Rimas Grigalaitis er på valg og villig til genvalg).
9. Valg af 1 revisor, (John Skaarup er på valg og villig til genvalg).
Valg af en revisorsuppleant (Per Konradsen er på valg og villig til genvalg).
10.	Valg af festudvalg til sommerfest. Bestyrelsen opfordrer 1 eller 2 ildsjæle til at stille op til festudvalget, og
2-3 stykker til opsætning af telte på dagen.
11. Eventuelt
12. Foredrag: Spar Energi V/Energitjenesten (Staten). Uvildig generel rådgivning om mulige alternative
energiløsninger til erstatning for oliefyr/naturgasfyr i vores parcelhuskvarter. Vi vil b.la. høre om
varmepumper, luft/vand, jordvarme og fjernvarme. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
efterfølgende. Varighed ca.1 time.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen: Birgitte Berg-Munch, Jesper Skriver Frandsen,
Martin Erichsen, Else Marie Andersen, Nina Engberg,
Rimas Grigalaitis.
Birkerød, 8. april 2022.

Traktement

Bestyrelsen sørger for et let spiseligt indslag
og lidt at drikke.
Vi opfordre jer til at tilmelde jer med navn/
navne og husnr. Så vi undgår madspild.

Tilmelding:

Tilmelding til bestyrelsesformand
birgitte@berg-munch.dk
senest søndag d. 24. april 2022.

BILAG:
A) Årsregnskab 2021
B) Budget for 2022

Vigtigt:

Der skal som noget nyt medbringes egen
service (tallerken, bestik og glas). Dette
for at minimere miljøbelastende engangs
emballage og lette bestyrelsens arbejde.

Bilag: A

Bilag: B

Grundejerforeningen Pilegårdsparken - Budget 2022
DKK

2022

2021

2021

Resultatopgørelse

Budget

Budget Realiseret

Kontingenter
Andre indtægter
Indtægter i alt

24.000
1.000
25.000

24.000
500
24.500

23.700
11.633
35.333

Generalforsamling
Vedligeholdelse
Hjertestarter
Forsikringspræmie
Fastelavnsfest
Skt. Hansfest
Vejfest
Øvrige udgifter
Finans netto

-4.500
-4.500
-1.750
-1.000
-2.000
-4.000
-2.500
-4.500
-650

-4.500
-4.500
-400
-830
-2.000
-4.000
-2.500
-4.500
-300

-813
-3.728
0
-926
0
-3.967
-15.271
-4.348
-649

-25.400

-23.530

-29.702

-400

970

5.631

Udgifter i alt
Årets resultat

