
 

 

Der indkaldes herved til 
  

Stavtrup Grundejerforening´s ordinære generalforsamling 2011 
på Højvangskolen torsdag den 23. februar 2012 kl. 19:00 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Det reviderede regnskab v. kassereren (revideret regnskab er gengivet på bagsiden) 

5. Budget og kontingent 

6. Indkomne forslag - Bestyrelsen vil gerne modtage forslag om nye aktiviteter og tiltag hvor 

Grundejerforeningen kunne gøre en indsats og til hvordan bestyrelsen får engageret flere af 

medlemmerne.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 vælges på lige årstal og 2 på ulige årstal) 

På valg er:        Knud Møller Andersen, Rugbjergvej 59 (Genopstiller) 

Michael Måns Noll, Højvangsvej 99 (Genopstiller)  

Folmer Steentoft, Højvangsvej 70 (Genopstiller)  

Valg af 2 suppleanter  

8. Valg af revisor, på valg er Ole Østergaard, Jarlsmindevej 21 (Genopstiller) 

9. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Joachim Mollerup Kirk, 

Højvangsvej 75 i hænde - senest 7 dage før generalforsamlingen.  

 

 Efter generalforsamlingen er der et oplæg om Nabohjælp fra Naboor, 
 som er en gratis online service, der hjælper dig og dine naboer med at 

 forebygge indbrud. 

 Læs mere om det på adressen: www.naboor.dk/hvad-er-naboor 
 

 

FASTELAVNSARRANGEMENT 
Søndag den 19. februar 2012 kl. 10.00 afholdes Stavtrup  
Grundejerforenings traditionelle fastelavnsarrangement! 

Arrangementet finder sted på Højvangsskolen, i kantinen ved hovedindgangen. 
Vi byder på fastelavnsboller, juice og en slikposer til børnene. 

Vi kårer kattekonge og kattedronning i op til fem forskellige aldersklasser og håber 
også i år på et stort fremmøde med børn, forældre og bedsteforældre! 

NB! Medbring selv kaffe eller te – vi har krus 
TILMELDING: senest d. 12. februar 2012 på post@stavtrupgrundejerforening.dk 

 
Læs meget mere samt andre nyheder på vores hjemmeside: 

www.stavtrupgrundejerforening.dk 

http://www.naboor.dk/hvad-er-naboor
mailto:post@stavtrupgrundejerforening.dk
http://www.stavtrupgrundejerforening.dk/


 

 

Årsregnskab 2011 og forslag til budget 2012 

 
Regnskab 

09 
Regnskab 

10 
Budget     

11 
Regnskab 

11  
Budget     

12 

Indtægter      

Kontingenter (272 medlemmer) 93.800,00 112.000,00 112.400 108.800,00 11   110.000 

Renter 5011,66 184,02 100 41,94 50 

Sct. Hans overskud 1.512,00 2.988,50 1.500 1.500,00 1.500 

Refusion - forsikring 905,35     

Salg af kasseret trailer    500,00  

Indtægter i alt 101.229,01 115.172,52 114.000 110.841,94 111.500 

      

Udgifter      

Haveaffald, containere -45.134,85 -47.480,61 -45.000 -40.326,07 -42.000 

Reparation/ drift af trailere -10.005,66 -23.103,93 -12.000 -15.605,04 -15.000 

Anskaffelser -17.149,38 0 -5.000 0 -5.000 

Snerydning 0,00 -34.125,00 -20.000 -3.093,75 -20.000 
Fastelavn, Sct. Hans, 
Sommersjov -33.258,95 -15.977,01 -15.000 -10.193,67 -15.000 

Tryk, kopier, omdeling -4.790,25 -1.659,00 -2.500 -1.929,75 -2.500 

Møder, tlf., porto, kørsel -8.691,00 -5.589,90 -8.000 -7.929,50 -9.000 

Repræsentation -2.430,38 -600,00 -1.500 -1.082,00 -1.500 

Falck, forsikring, vægtafgift -1.839,80 -1.130,15 -1.500 -1.192,62 -1.500 

Bank gebyr -314,00 -334,00 -300 -300,00 -300 

Gebyr PBS -3.006,21 -2.935,71 -3.000 -3.084,95 -3.200 

Hjemmeside -180,00 -135,00 -200 -325,00 -500 

Kontingent refunderet    -400,00  

Udgifter i alt -126.800,48 -133.070,31 -114.000 -85.462,35 115.500 

      

Årets resultat -25.571,47 -17.897,79 0 25.379,59 -3.950 

      

Status      

Forenings-giro 20.763,20 95.277,04  87.933,00  

Danske Bank 0,07 0    

Danske Bank - sne fond 8.346,58 224,56  32.948,19  

Djurslands Bank 84.289,54 0    

Kontanter 0,00 0    

Egenkapital 113.399,39 95.501,60  120.881,19  

 

 

Stavtrup Grundejerforening - januar 2012 
 

Knud Møller Andersen                          Peder Bille   Ole Østergaard 
Kasserer                           Revisor    Revisor 


