
 

 8. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsesformand  
Anna Kjeldsen 

Underager 9  tlf. 40 27 82 44  

E-mail: formanden@bredballe-villapark.dk  

 

Næstformand / Kasserer & kontingentopkræver  

Formand Festudvalg 

Pia Christensen 

Overager 24 Mobil 40 78 56 92 mell. kl. 19 - 21 

E-mail: kontingent@bredballe-villapark.dk 

 

Formand Skovudvalg 

Elizabeth Rømer 

Klokkeager 20 Tlf.  60 66 27 36 

E-mail: skovudvalg@bredballe-villapark.dk 

 

Formand Legepladsudvalg 

Martin Degn Vendelbo 

Klokkeager 16 tlf. 22 90 84 40 

E-mail: legepladsudvalg@bredballe-villapark.dk 

 

Formand for grøntudvalg: 

Palle Grundholm 

Hirseager 11 tlf. 75 81 62 32 

E-mail: groentudvalg@bredballe-villapark.dk 

 

Formand for tekniskudvalg: 

Per Holm 

Overager 23  

tlf: 75 81 64 00  

 

Bestyrelsesmedlem: 

Lena Djurhuus 

Grønager 19 

tlf. 75 84 36 35  

www.bredballe-villapark.dk 

 

  . 

 

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tirsdag d. 20. marts 2018  kl. 19.30   

i Sognegården 

Kirkebakken  

7120 Vejle Øst 

 

 



 

 2. 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virk-

somhed i det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget for det kommende år 

6. Fastlæggelse af kontingent 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

    

Traktement ved Generalforsamlingen: 

 Kaffe, kage, øl & vand. 

Velkomst v. formand Anna Kjeldsen 

 

Dagsorden 
Iflg. vedtægterne § 5.2.2 

På Valg er: 

Anna Kjeldsen - genopstiller ikke 

Per Holm - genopstiller 

Martin Vendelbo - genopstiller 

Lena Djurhuus - genopstiller 

 

 7. 



 

 6. 

Elizabeth Rømer har godkendt regnskabet og underskriver inden  

Generalforsamlingen. 

 

 3. 

Indkomne forslag til Dagsorden pkt. 4 
1: 

I stedet for at reservere midler på de årlige budgetter til  

eventuelle advokatudgifter, skal Grundejerforeningens bestyrelse 

have mandat til at kunne benytte sikringssummen til finansiering 

af juridisk bistand, hvis der skulle opstå et behov herfor.  

Budgettet skal, i så fald, i det efterfølgende år tage højde for at 

sikringssummen bringes tilbage på det vedtagne niveau på 

250.000 kr. 

 

Forslagsstiller Charlotte Thaasti, Skovager 9 

 

 

 

Affaldsindsamling i 2018  

Flyttes til d. 21. april. 

 

 

 

 
Vi mødes på Tirsbæk legepladsen kl. 13.00 

Foreningen er vært ved en øl eller vand kl. 15.00  

for alle indsamlerne. 

 

Vi håber på stort fremmøde 

Velmødt 

Grønt udvalg 

 



 

 4. 

Bemærkninger til udvalgenes budget: 
 

Skovudvalg: 

I budget 2017 var medregnet vedligeholdelse af stier men pga. vejrli-

get i efteråret har det ikke været muligt at gennemføre.  

Midlerne hertil er derfor overført til budget 2018. 

I budget 2018 er der afsat beløb til almindelig vedligeholdelse af 

skove og stier, - herunder indlagt fældning af træer. 

Indsatsområdet i 2018 er skovområderne mod sydøst, samt Hunde-

skoven. 
 

Grønt Udvalg: 

I 2018 udføres den faste græsklipning, samt almindelige beskæring 

ligesom affaldsspandene tømmes. Endvidere forbedres boldbanerne 

ved Tirsbækvej. 

Der er planlagt opsætning af nyt elektrisk hegn omkring dyrefolden. 

Indsatsområdet i 2018 er i nord ved Overager, Smalager, Bredager 

og Bjerreager. 

 
  
Legepladsudvalg: 

Vi bestræber os på i 2018 at udvikle de etablerede legepladser med 

nye legeredskaber, så det også i fremtiden vil være attraktivt at af-

lægge et besøg. 

Der vil blive etableret nye legeredskaber på legepladsen ved Smala-

ger og en petanquebane på Tirsbæk legepladsen.  

Hertil forsætter den almindelige vedligeholdelse og reparationer ud-

føres, hvor det er nødvendigt. 

 

 5. 


