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Orientering fra Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2 – 146 samt Fabriciusvej 2 -22
bestyrelse.
Som tidligere meddelt, blev Grundejerforeningen (G/F) ordinære generalforsamling den 12.
marts 2020 aflyst. Det skete som konsekvens af Statsministerens udmeldinger om Corona
pandemien.
Bestyrelsen vil, så snart det er muligt, indkalde til ny ordinær generalforsamling. Der
henvises her til vedtægtens punkt 8.2.
En fortsat drift og pleje af G/F aktiviteterer nødvendig, også i en tid, hvor det meste af
samfundet er sat i stå.
Som det fremgår af den udsendte beretning fra bestyrelsen, så har denne foreslået, at
følgende opgaver sættes i gang i det kommende år og financieren sker ved anvendelse af
hensatte midler.
1. Etablering af ny varmeledning mellem blok 5 – 6. er igangsat. Pris ca. kr. kr.
120.000,-. Er udført.
2. Etablering af plateauer, plantning af snebær m.m på skrænter. Pris ca. kr. 78.000,3. Flytning af kantsten og etablering af græs til automower. Pris ca. kr. 52.000,4. Indkøb af 2 automowers og installation af nye baner. Pris ca. 78.000,5. Legeplads. Gyngestativ Pris ca. kr. 10.000,-.
Der var der til generalforsamlingen stillet følgende forslag fra bestyrelsen, ”hensatte midler
til asfalt arbejde frigives og overføres til vedligeholdelsesfond”. Forslaget er begrundet i, at
formalisere, at alle hensatte midler i G/F blev overført til G/F vedligeholdelsesfond så
ovennævnte opgaver kan sættes i gang.
Da den ordinære generalforsamling ikke kan afholdes inden for en overskuelig tid, og de
fleste af opgaverne forudsættes udført i foråret, for at have virkning, har bestyrelsen
besluttet, at de hensatte midler til asfalt arbejde frigives og overføres til
vedligeholdelsesfond.
Har du indsigelser mod beslutningen, så hører bestyrelsen gerne fra dig senet søndag den
29. marts 2020.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Torben Andersen

