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Bestyrelsen: 
 
Formand. 
Kim Bøjstrup 
Nederager 18 
 
Næstformand og Formand legepladsudvalget. 
Martin Degn Vendelbo  
Klokkeager 16 
 
Kasserer, Kontingentopkræver og Sekretær 
Pia Christensen 
Overager 24 
 
Formand Skovudvalget 
Jan Knudsen 
Vangeager 10 
 
Formand Grøntudvalg. 
Inger Rosendahl Hedelund 
Skovager 21 
 
Formand Tekniskudvalg 
Elizabeth Rømer 
Klokkeager 20 
 
Bestyrelsesmedlem 
Stefan Numan 
Nederager 8 
 
 

Se kontaktoplysninger på: 
 bredballe-villapark.dk 

 

 

  . 

Indkaldelse til  
generalforsamling  

17. marts 2022  
Kl. 19.30 i  

Bredballe Sognegård 

http://bredballe-villapark.dk/


 

 2. 

 

Velkomst ved formand Kim Bøjstrup 

 
Dagsorden 

Iflg. vedtægterne § 5.2.2 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed 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 

 På valg er: 

Jan Knudsen  
Inger Rosendahl Hedelund  
Kim Bøjstrup 
Martin Degn Vendelbo 

De modtager alle genvalg. 

   

 

 7. 

Øvrige poster: 

For de øvrige poster fastholdes udgiften som udgangspunkt, 
men flere steder må vi følge den almindelige prisudvikling. Dog 
har vi valgt at reducere udgifterne til bestyrelsesmøder, idet vi 
kan afholde nogle af møderne online.  

  

Affaldsindsamling 2022.  
 

Lørdag den 2. april kl. 10.00 
 
Mødested. Tirsbæklegepladsen. 
Poser til indsamling udleveres.  
Vi har fokus på vores fællesarealer. 
Gavekort til den mest engagerede indsamler.  
 
Vel mødt, Grøntudvalg. 



 

 6. 

Bemærkninger til regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 

 
Skovudvalgets hensættelse på 47.000 kr. er brugt. Arbejdet er udført 
januar 2022. 
Hensættelsen til nyt legetårn på 120.000 kr. afventer endelig be-
handling om tilskud fra Vejle Kommunes Udviklingspulje. 

 
Kontingentet foreslås forhøjet med 150 kr. af bestyrelsen, idet vi 
ikke med det nuværende kontingent kan foretage løbende forbedrin-
ger af legepladserne og forskønnelse af området. Bestyrelsen ønsker 
løbende at kunne forbedre området og imødekomme nogle af de for-
slag der kommer fra medlemmerne.  

Grøntudvalg: 

På trods af stor konkurrence i udbudsrunden for vedligehold af de 
grønne områder, er der ikke mulighed for forskønnelse indenfor den 
eksisterende ramme. Det årlige vedligeholdelsesbudget er nu på 
knap 300.000 kr. og vi ønsker i det kommende år at foretage forbed-
ringer af fodboldbanen og udbedring eller udskiftning af nogle af 
bænkene. 

Legepladsudvalg: 

Vedligeholdelsesudgifterne til vores legepladser er steget, efter vi 
har indført årligt eftersyn for at bibeholde den høje sikkerhed på vo-
res legepladser og udgør nu ca. 60.000 kr. Vi ønsker løbende at kun-
ne foretage udskiftninger eller nyindkøb af legeredskaber for 60.000 
kr. årligt.  

Skovudvalg: 

Udgifterne til pleje af skoven er ligeledes steget, da vi løbende må 
fælde nogle af de store træer grundet råd i stammerne og vi må for-
vente et årligt budget på 65-75.000 kr. til løbende vedligehold af 
skov og stier. 
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