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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nymarken 
Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00-22:00 i Enghøjhuset (indgang fra hovedstien) 

Avedøre Bibliotek og Kulturhus, Hovedstien 14, 2650 Hvidovre 
 
 
Aftenens program: 
 
Kl. 19.00 Velkomst v/Tahir Ullah 
 
Kl. 19.05 Mulighed for øl/vand/sandwich  
Kræver tilmelding af hensyn til indkøb. Tilmelding på http://nymarken.nemtilmeld.dk  
  
Kl. 19.15 Michkel Jensen fra G4S kommer med et oplæg om alarmer fra dem 
 
Kl. 19.50 10 min. pause  
 
Kl. 20.00 Start af Ordinære Generalforsamling 2023 ved formand Tahir Ullah 
 
Generalforsamlingens dagsorden:  
1) Valg af dirigent  
 
2) Valg af referent  
 
3) Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden  
 
4) Det reviderede regnskab forelægges af kasseren til behandling og godkendelse 
 
5) Budget for det år 2023 forelægges af kasseren og til godkendelse af generalforsamlingen 
 
6) Forslag fra GF Nymarkens bestyrelse, om afskaffelse af de 200 kr., som blev øremærket til vejbump 
/ trafiksikkerhed.   
 

7) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer (forslag fremgår af side 2).  
 

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal vælges 4 medlemmer. Nuværende 
bestyrelsesmedlemmer, Tahir Ullah, Bjarne Engstrøm, Lars Bjerregaard Brøns og Rune M. 
Nebbelunde er på valg. 
 
Der skal derudover vælges 2 suppleanter: 
Bjarne Dahl og Birgit Møller-Kristensen er på valg.  
 
9) Revisor og Revisorsuppleant. Der skal vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant. Henrik 
Andersen genopstiller som revisor. 
 
10) Eventuelt.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

http://nymarken.nemtilmeld.dk/
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Indkomne forslag til ordinær generalforsamling 2023 
Opdateret: 04-03-23 08:24 

 
Lene Jensen: 
”Cirkusgrundens gruppe af medlemmer ønsker, at Cirkusgrunden kommer på generalforsamlingen 
som et punkt. Vi har været på besøg hos borgmesteren ang Cirkusgrunden, og vil gerne sætte 
generalforsamlingen ind i vores arbejde indtil nu og det fremtidige samarbejde med bestyrelsen og 
grudejerforeningens andre medlemmer. Mvh Rebecca - Kærgårdsvej 40, Lone -Kærgårdsvej 38 
og Lene - Kærgårdsvej 13.” 
 
Michel Birkmose: 
”Der skal laves en afstemning omkring at vedtægter skal ændres så det fremgår at kontingentet er 
300 DKK i stedet for de nuværende 100 DKK, hvor de 200 DKK er øremærket til trafiksikkerhed.  
Hvis det bliver skrevet i vedtægterne skal det være således at alle grundejere sidder med når der 
tages beslutninger omkring hvordan de ekstra 200 DKK benyttes i forbindelse med trafiksikkerhed  
Indtil vedtægter er ændret, hvilket kun kan gøres hvis 2/3 af medlemmerne er tilstede ved 
afstemning, så indbetaler undertegnet kun de 100 DKK i kontingent som fremgår af vedtægterne. 
Undertegnet vil være tilstede til din ordinære generalforsamling hvor bestyrelsen er meget 
velkommen til at kommentere på ovenstående.” 
 
Erik Savkov: 
”Med det formål at medlemmerne er bekendt med hvor meget der udbetales i honorar til 
bestyrelsesmedlemmer stiller jeg  følgende forslag til udvidelse af paragraf 6: 
10. Formanden kan modtage honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. 
11. Kassereren kan modtage honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. 
12. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. 
I øvrigt skal honorar indberettes til skat” 
 
 


