
GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTS LUND VEST AFD. 1 

Albertslund, den 20. december 2016 

Til medlemmerne 

Der indkaldes herved til ordin~r generalforsamling i foren ingen 

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.30 i Herstedvester Forsamlingshu5, Herstedvester landsby. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forl~bne ar 
3. Freml;;eggelse og godkendelse af arsregnskab 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse* 
5. Godkendelse af budget og kontingent for det indevcerende ar 
6. Va lg af formand (2 i\r) 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 !ir) 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 <ir) 
9. Valg at 2 bestyrelsessuppleanter (1 <ir) 

10. Valg af 2 revisorer (1 ar) 
11. Valg at' 1 revisorsuppleant (1 ar) 
12. Eventuelt 

*der er vedlagt foreslag fra bestyrelsen. 

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslar genvalg af Nils Jul Gjerlev (R008) 


Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslar nyvalg af Kent Hansen (RUB) 

Ad pkt. 8: Bestyrelsen foresl:'r nyvalg af S¢ren Mortensen (R045) 

Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslar genva[g af Helle Jensby (R014) og nyvalg af Christian Vistrup (K023) 

Ad pkt. 10: Bestyrelsen foresl~r genvalg af H.P. Nissen (P021) og Anker (2lsterlund (H025) 


Ad pkt. 11: Bestyreslen foreslar genvalg af Holger Nielsen (P070) 


Bestyrelsen skat opfordre s:' mange medlemmer som muligt, t il at m¢de op pa 


generalforsam!ingen og praage de batten om foreningens fremtid. 


Foreningens reviderede regnskab og budget for indevcerende ar vedlcegges. 


VI SKAl HENSTILLE TIL, AT DER PARKERES pA KIRKENS PARKERINGSPLADS 

Bestyre lsen ¢nsker aile medlemmer en gicedeligjui. 

Med venlig hilsen 

Ni ls Jul Gjerlev 


Formand 




Den danske sang 

Nielsen, Carl 1926 


Komponist 


Den danske sang er en ung blond pige 

hun gar og nynner i Danmarks hus, 


hun er et barn af det havbla rige 

hvor b0ge Iytter til b01gers brus. 


Den danske sang nar den dybest klinger, 

har klang af klokke, af svrerd og skjold . 


I mod os bruser pa brede Yinger 

en saga tone fra hedenold. 


AI Sjrellands ynde og Jyllands vrelde, 

de tvende klange af blidt og hardt, 


skal sangen rumme for ret at melde 

om, hvad der inderst er os og vort. 

Og tider skifter, og sreder mildnes, 


men kunst og kamp krrever stadig stal , 

det alterbal, hvor vor sjrel skal ildnes 


det flammer hedest i 8jarkemal. 


Sa syng da, Danmark, lad hjertet tale, 

thi hjertesproget er vers og sang, 


og lrere kan vi af nattergalen, 

af lrerken over den gr0nne yang . 

Og blresten suser sin vi lde vise, 


og stranden dr0ner sit h0jtidskvad , 

fra hedens Iyng som fra stadens flise 


skal sangen 10fte sig ung og glad. 


Kai Hoffmann 




Grundejerioreningen Albertslund Vest Afd.1 

Resultatopg!llrelse for perioden 1. november 2015 - 31. oktober 2016 

Indtcegt:erUdgifter 15/16 14/15 15/16 14/15 

16.579 Kontingent 364.000 Snerydning 37.494 364.000 

253.494 Strafgebyrvedl. Veje og stier 862.331 700 1.100 

7.937 RenteindtcegterBelysning 23.777 161 21.925 

Tryksager m.m. 3.442 5.601 Adm.gebyr mcegler 3.300 2.700 
Manglende 

Adm. og regnskab 5.689 11.239 depositum fra Fafs. 2.000 

Gen.fors. og m0der 23.047 23.692 

Andre omk. 5.449 1.093 

Udgifter i alt 945.389 335.475 IndtCEgter 370.161 389.725 

Arets resultat -575.228 54.250 

Balance pro31. oktober 2016 

Aktiver 15/16 14/15 Passiver 15/16 14/15 

Tilgodehavende 0 0 Kapitalkonto 1.576.000 1.521.750 

Bankbeholdnfng 1.000.772 1.576.000 Arets resultat I -575.228 54.250 

1.000.772 1.576.000 1.000.772 1.576.000 

!,itl/'ho U;U~V-
Mogens Weber 

Formand Kasserer 

Vi har revideret Grundejerforeningens regnskab for regnskabsaret 2015-2016. Regnskabet er aflagt i 


QverensstemmeJse med god regnskabsskik og med vedtcegternes krav til regnskabsaflteggelse. Vi har 


konstateret beholdningernes tilstedev",relse. a7 

AI~ In.. ,X__ 
Anker /,tisterlund (sign) ~sse~~Y"-'-



Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.1 

Forslag til budget 1. november 2016 - 31. oktober 2017. 

Udgifter: (16/17) (15/16) Indtaagter: (16/17) (15/16) 

Snerydning 50.000 50.000 
Vedllgehold afvej og p 700.000 750.000 
arealer. 
Tryksager, porto, 6.000 6.000 
omdeling 
Admin istrat ion, 9.000 9.000 
regnskab 
Generalfors., m¢der 25.000 30.000 
8elysning pa stier 0 35.000 Kontingent 544.500 363.000 
Andre udgifter 4.000 3.500 Renteindtaagter 0 5.000 

Budgetterede 
udgifter 

794.000 883.500 Budgetterede 
indtcegter 

544.500 368.000 

Budg. underskud -249_500 -515.500 

Kontingent fastscettes til 1500,- pr. ar 

Kontingent opkrceves pro 1.3.2017 med seneste betalingsdag 8.3.2017. Betalingen opkrceves enten 

via Nets (PBS) eller Danske Bank konto 3194-4445516007. 

Hvis der ikke er betalt senest den 8.3 opkrceves et rykkergebyr pa 100. Er der ikke betalt senest 

den 31.3.2017 sendes opkrcevningen til inkasso. 

IJ'_",Wt~ 
'::is Weber 

Formand Kasserer 



Forslag til grundejerforeningens generalforsamling januar 2017. 

I forbindelse med den fortsatte renovering af vores fortove foresl,h det, at en eventuel tilpasning af den 

enkelte grundejers indk¢rsel i forhold til et nyt fortov alene er grundejerens ansvar, og at en eventuel 

udgift hertil ikke pahviler grundejerforeningen. 

Bestyrelsen 

Motivering. 

Nih der lcegges nye fortove pa Yore boligveje, skal brolceggeren til passe h¢jderne i forhold til vej, kantsten, 

mellemsti og udk¢rsel til stamvejen. 

Derfor kan det for den enkelte grundejer vcere n¢dvendigt efterf¢lgende at til passe sin indk¢rsel til det 

nylagte fortov. 

Flere grundejere har ment, at grundejerforeningen matte beta Ie for de nne opgave, ogsa nar det var 

n0dvendigt at tilrette en indk¢rsel flere meter ind pa grunden. 

Safremt grundejerforeningen - fcellesskabet - skulle betale for omlcegningftilpasning pa den enkelte grund, 

ville det fa store ¢konomiske konsekvenser. Desuden ville det rent praktisk bJive en ustyrlig opgave. Hvem 

skal afg0re, hvor langt ind pa grunden fliserne skallcegges om? Den enkelte grundejer, brolceggeren eller 

skal det vcere formandens afg¢relse i hvert enkelt til'fa:!lde? 

Ovenstaende forslag er i 0vrigt den procedure, foreningen har fulgt indtil nu i forbindelse med renovering 

af fortove. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tilmeld dig maillisten 

Der er mange penge at spare, ved ikke at skulle trykke sedler og sende folk 

rundt hver gang, der skal gives informationer til beboerne i Vest 1. 


Derfor vii vi gerne v<e re mere digitale. 

Det glllr vi ved at: 

• 	 Have en opdateret hjemmeside: vest1 .dk 
• 	 Skrive pa vores facebookside: facebook.com/vest1.dk 
• 	 Og have en mailliste man kan melde sig pa. Du tilmelder dig via hjemmes

iden 

Vi forventer at al kommunikation skal forega 
digitalt pr .1. januar 2018 

Du kan enten tilmelde dig pa hjemmesiden eller tage denne slip med til 

generalforsamlingen, sa tilmelder vi dig listen. 


Navn: 

Mailadresse: 


Adresse: 


Jeg har ikke mulighed eller 0nsker ikke at 


D modtage informationer digitalt. 

Jeg 0nsker stadigt at f~ informationer p~ tryk. 



