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Miniadministration.dk – når outsourcing skal være en integreret løsning 

 

Hvidovre, 27. august 2021 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Dronningmølle Grundejerforening 

lørdag den 11. september 2021, kl. 10-13 

Der afholdes i Dronningmølle Huset (Dronningmølle Borgerforening), Strandvej 645B, 3120 

Dronningmølle 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse 
 
4. Godkendelse af budget for drift og vejfond for 2022, herunder fastsættelse af 
kontingent og bidrag til vejfond. 
 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

a) Bestyrelsen stiller forslag om, at administrator (Miniadministration.dk) får 
fuldmagt til fremover at foretage betalinger m.m. på vegne af foreningen i 
samråd med og godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse 
 
b) Bestyrelsen foreslår at der opsættes skilte om privat vej. 
Generalforsamlingen skal tage stilling til forslaget, så der derefter ansøges om 
dette hos kommunen og Politi. Det er ikke muligt at opsætte spejle ud til 
offentlig vej. Birgitte Brøndum orienterer nærmere herom på 
generalforsamlingen. 
 
c) Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændring i §13: Bestyrelsen består af 
3-5 medlemmer (nuværende: Bestyrelsen består af 5 medlemmer). Forslaget 
stilles fordi det de seneste år har været svært at finde medlemmer nok til 
bestyrelsen og man med denne ændring kan sikre, at vedtægten overholdes. 
 
d) Bestyrelsen ønsker at en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om 
hvorvidt overgangene mellem Poppel Allé og Linde Allé mod banen skal 
udlægges som naturområde og dermed uden pasning eller det fortsat skal 
vedligeholdes. 
Endvidere ønskes en tilkendegivelse om hvordan vi bedst udnytter området 
ved Esrum Å ved den nye bro til fx kajakplads, overdækket område eller 
lignende. 
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e) Per Laursen:  Forslag til vedligeholdelse af bjergfyr: budgettet afsættes kr 
2000,00 + 750,00 for år 2021 og kr. 2000,00 for år 2022.  
Beløbene skal dække vandforbrug og 2. udskiftning af evt. døde planter, samt 
mit fremsendte udlæg de kr. 750,00, for allerede udskiftede bjergfyr i år 2020. 
Forudsat bjergfyrrene driftes som forudsat, forventes de at kunne klare sig 
selv fra år 2023, alternativt med småudgifter til beskadigelser. 

   
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 på valg (jf. vedtægtens §13): Formand Per 
Søgaard og bestyrelsesmedlem Birgitte Brøndum er på valg. Derudover består 
bestyrelsen af kasserer Nina Voss, som først er på valg i 2022. 
 
Der er aktuelt yderligere 2 bestyrelsesposter, som er vakante. En post for et årig periode 
og en post for 2 årig periode. 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
 
9. Eventuelt 
 

På vegne af bestyrelsen 

Med venlig hilsen 

Miniadministration.dk 

Bilag: 

Regnskab 2020  

Budgetforslag 2021 


