
Forsfag til generalforsamlingen i Hvedevenget 2012,

Mit gamle forslag ti l en flagstang i Hvedevenget proves igen:

Jeg foreslAr der opsattes en flagstang i passende hajde i minelandskabet i Hvedevanget.

Forslaqet forudsatter at skibet "SUS" flvttes til det store sandomrdde. Der er

plads nok, flagstangen placeres hvor skibet li, her er der en flise firkant i forvejen

Der vil pi den m6de stadig vare god plads til Camps og lignende aktiviteter.

Pris. Har fra Fyns Flagstang Industri A/S modtaget et ti lbud pd en 12 m. glasfiber

ffagstang med vippebeslsg opsat og leveret inkl. Moms pA 4088,00 Kr. Det var

det bill igste jeg kunne finde, og det syntes jeg ogsi det er. Det er muligt at en

1 1 m. Stang er nok. Vore huse er 9 meter haje og terranet varierer vel 2 m.

Kjeld Christiansen nr. 9



Bestvrelsens forslaq til vedtagtsandrinq:

Da Grundejerforeningen Hvedevanget ikke langere har noget falles antenneanlag,
forslAs 513 andret fra:

s13
Bestyrelsen forest6r den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens
formAl og interesser, herunder drift og vedligeholdelse af falles anlag si som
varmeforsynings- og antenneanleg. Bestyrelsen er sAledes ogs6 forpligtet til at opretholde
den af beboerne til enhver tid besluttede programsammens@tning. Bestyrelsen er dog
berettiget til at ansatte og bestemme aflonningen m.v. af medarbejdere til atforesti drift
og vedligeholdelse af eventuelle falles anleg.
Der afholdes mode, sA ofte formanden eller to medlemmer finder det nodvendigt.
Kassereren forpligtes til at fremlagge kvartalsoversigter ved maderne. Efter en kritisk
revision af bestyrelsen fores oversigten til protokol.
Over det under forhandlingerne passerede fores protokol, der skal fremlagges og
godkendes af bestyrelsen pi det nastfolgende bestyrelsesmode.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n6r mindst 4 medlemmer giver mode.
Bestyrelsens beslutning traffes ved stemmeflerhed. I tilfalde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan til losning af specielle opgaver nedsatte udvalg, der kan bestA af
medlemmer udenfor bestyrelsen, idet dog udvalgsformanden altid skal vare et
bestyrelsesmedlem. Et sddant udvalg har ikke besluttende myndighed.

t i l :

s13
Bestyrelsen forest6r den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens
form6l og interesser, herunder drift og vedligeholdelse af felles anlag s6
som varmeforsyningsanlag. Bestyrelsen er berettiget til at ansatte og bestemme
aflonningen m.v. af medarbejdere til at forestA drift og vedligeholdelse af eventuelle falles
anlag.
Der afholdes made, sA ofte formanden eller to medlemmer finder det nodvendigt.
Kassereren forpligtes til at fremlagge kvartalsoversigter ved moderne. Efter en kritisk
revision af bestyrelsen fores oversigten til protokol.
Over det under forhandlingerne passerede fores protokol, der skal fremlegges og
godkendes af bestyrelsen pA det nastfalgende bestyrelsesmode.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nAr mindst 4 medlemmer giver msde.
Bestyrelsens beslutning traffes ved stemmeflerhed. I tilfalde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan til lasning af specielle opgaver nedsatte udvalg, der kan best6 af
medlemmer udenfor bestyrelsen, idet dog udvalgsformanden altid skal vare et
bestyrelsesmedlem. Et s6dant udvalg har ikke besluttende myndighed.



Bestvrelsens forslaq til servicecheck af varmeinstallationer
i de enkelte huse

Med ref. til redegarelsen for vores varmesituation, der vil blive gennemgiet
pA generalforsamling, foresl6r bestyrelsen, at der i alle huse foretages et
servicecheck af varmeinstallationerne.

Grundene hertil er:

Servicechecket anskes gennemfart for at hjalpe os alle sammen
med at afdakke problemer i de enkelte huse (eksempelvis defekte
eller utatte installationer, udluftning samt energicheck)
Vi onsker at sandsynliggare, at verserende vandtab/luftproblemer i
vores falles varmesystem ikke skyldes utatheder i det enkelte hus.

Bestyrelsen har anmodet om skriftligt tilbud fra 3 Ws-firmaer.
Pr d.d. har vi modtaget svar fra et firma, der tilbyder at lase opgaven for i
alt ca. 48.000 kr eller i alt 600,00 pr hus inkl. moms. Belabet foreslis
opkrevet som kontingentforagelse ,2A12, svarende til 50.00 kr. pr. mAned.

Bestyrelsen finder ovenst&ende investering beklagelig - men nadvendig.

F:\Hvedevanget\Generalforsamling\20lZBestyrelsens forslag til seMcecheck af varmeinstallationer.docx 1 t1


