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Korsagergård, onsdag den 29. marts 2017 



Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse, bilag 
vedlagt 

4. Behandling af indkomne forslag  
 Forslag som bilag 1. Støj fra motorvejen og – forventet kommende Jernbane 

 Forslag som bilag 2. Frasalg af fællesarealer der ikke kan anvendes til byggegrunde. 

 Forslag som bilag 3. Frasalg af små fællesarealer i forhold til frasalg af store fællesarealer 

 Forslag som bilag 4. Generalforsamlingen vedtager at der sker frasalg af fællesareal 13hk 

 Forslag som bilag 5. Frasalg af små fællesarealer til byggegrundspris 

5.  Generalforsamlingens fastsættelse af budget, herunder fastsættelse af 
 kontingent 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes §9 og §12 
a. Valg af formand (Svend Erik Kofoed – På valg for 1 årig periode) 

b. Valg af næstformand (Michael Beck Hansen - På valg for 2 årig periode)  

c. Valg af kasserer (Jørn Bundgaard - På valg for 2 årig periode) 

d. Valg af bestyrelsesmedlem (Søren Boy Holst - På valg for 2 årig periode) 

e.   Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ledig plads – På valg for 1 årig periode) 

1. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen (Hans Henning Fischer) 
Bestyrelsen indstiller til genvalg 

2. Valg af 1-2 revisorer (Carsten Olsen & Karin Buhl) 
Bestyrelsen indstiller til genvalg 

3. Evt. 

 



Valg af dirigent 

& 

valg af referent 



Bestyrelsens beretning 
• Opfølgning fra sidste års generalforsamling m.v. 

 

• Vallensbækvej 

 

• Ejerforhold Transformatorgrunden 

 

• Skattemæssige forhold ved eventuelt frasalg af dele af fællesarealerne 
 

• Drift året 2016 

 

• Fortove / boligveje 

 

• Vallensbæk Kommunes holdning til eventuelt salg af dele fra/af fællesarealer 

 

• Ny Kommuneplan herunder ny lokalplan for den nordlige del af Vallensbæk 

 

• Seniorboliger 

 

• Beretningen overlades til dirigenten for efterfølgende spørgsmål fra medlemskredsen, og 
efterfølgende godkendelse 
 

 



Mariehøj Nord 



Mariehøj Nord 



Mariehøj Nord 



Mariehøj Nord 



Mariehøj Nord 



Transformator grunden 



Transformatorgrunden 



Regnskab 

Revideret regnskab 2016 

 

 

 

 





Indkomne forslag og afstemningsplan som forslag til 

generalforsamlingen 

• Forslag 1. indsendt af Hans Henning Fischer. 

Generalforsamlingen træffer beslutning om redegørelse/forslag efterfølgende skal fremsendes til 

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. 

• Forslag 2. indsendt af Mogens Røder. 

Generalforsamlingen træffer beslutning om foreningen skal indledes drøftelser med Vallensbæk 

Kommune, om mulighed for frasalg af foreningens fællesarealer, som kan anvendes til 

byggegrunde, arealer beliggende langs Horsestien 

• Forslag 3. indsendt af Mogens Røder. 

Generalforsamlingen træffer beslutning om der skal åbnes op for muligheden for frasalg af 

foreningens mindre fællesarealer, der i kraft af sine størrelser kan varierer fra 200-350 m2 ikke vil 

kunne anvendelse til byggegrunde. Generalforsamlingen træffer ligeledes beslutning om frasalg 

alene er forbeholdt parceller beliggende i umiddelbart tilknytning til arealerne, ved frasalg indgår 

arealet i købers samlede grundareal.  

• Forslag 4. indsendt af en kreds af medlemmer, Nørrebred 14, 16, 18, 20, og 19. 

Generalforsamlingen træffer beslutning om salg af mindre fællesarealer først finder sted når 

endelig frasalg af fællesarealer, som kan anvendes til byggegrunde, er effektueret/sket. 

• Forslag 5. indsendt af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen træffer beslutning om der på denne generalforsamling skal ske frasalg af et 

mindre grønt areal udvisende 314m2, beliggende på Horsestien, som den sydligste del af 

foreningens samlede fællesarealer. 

• Forslag 6. indsendt af Dennis Larsen. 

Generalforsamlingen træffer beslutning om prisen pr. m2. for små friarealer, som ikke finder 

anvendelse for byggemuligheder skal ansættes til kr. 1.400 – 1.500.- pr. m2. svarende til den 

offentlige vurdering. 

 



Fastlæggelse af budget 

• Konsekvens af beslutninger 

• Forbrug af egenkapital 

• Fastlæggelse af kontingent 



Valg af medlemmer til bestyrelsen 

• Formand 
Svend Erik Kofoed – På valg for 1 årig periode 

• Næstformand 
Michael Beck Hansen - På valg for 2 årig periode 

• Kasserer 
Jørn Bundgaard - På valg for 2 årig periode 

• Bestyrelsesmedlem 
Søren Boy Holst - På valg for 2 årig periode 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
1 ledig plads - På valg for 1 årig periode 

• 1-2 suppleanter 
Hans Henning Fischer 

• Revisorer  
Carsten Olsen & Karin Buhl 
 

 



Eventuelt 
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