
Indkaldelse til generalforsamling 

Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker 

Fredag den 8/11 2013 kl. 20.00 i Skæring Forsamlingshus. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Formandens beretning for det forløbne år.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsen foreslår, at gartneren kan udføre ukrudtsbekæmpelse på fortovene på vores 

fælles stiarealer under kontrolleret og professionel form og med størst mulig hensyntagen til 

miljøet.  

5. Godkendelse af drifts- og anlægsbudget for det kommende år. Det foreslås at 

kontingentet fortsætter uændret med 2.650 kr. årligt.  

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Arne Gam og Bodil Krüger.  

Bodil Krüger modtager ikke genvalg.  

7. Valg af 2 suppleanter.  

8. Valg af revisor  

9. Evt.  

Sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal senest den  26/10 

2013 være tilstillet skriftligt til formanden Arne Gam Petersen. Udgiftskrævende forslag skal 

formanden lade rundsende til samtlige grundejere, således at forslagene er disse i hænde senest 2 

dage før generalforsamlingen.  

Vil I deltage i den forudgående gratis fællesspisning kl. 18.30 må vi bede jer om at aflevere 

nedenstående tilmelding (eller afskrift af denne) i postkassen hos grundejerforeningens 

kasserer Kurt Borgkvist, Skæring Hedevej 230 senest den 2/11 2013.  

Tilmelding til gratis spisning den 8/11 2013 kl. 18.30 

Navn: _______________________________________________Antal:____ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

Bestyrelsen foreslår, at vi igen tillader brugen af  

Sprøjtemidler på stier og fortove 



En af de ting, der lægges vægt på og som ofte fremhæves som et stort plus ved vores dejlige område 

og grundejerforening, er de velplejede stier og græsarealer. En stor post på vores budget går derfor 

til vedligehold og klipning af græsarealerne. Fjernelse af ukrudt på stierne har derimod været 

nedprioriteret i de senere år. 

Ukrudt kan fjernes på flere måder, f.eks. mekanisk eller med brug af sprøjtemidler. 

I år prøvede vi mekanisk rensning af vores stisystem og det så fantastisk flot ud, men desværre kun 

i en kortvarig periode, inden ukrudtet igen bredte sig over stierne. 

Den mekaniske rensning er relativt dyr, den skal gentages flere gange på en sæson for et varigt 

resultat og den slider på fliser og asfalt. 

For at bibeholde et flot område, mens udgifterne holdes nede, foreslår bestyrelsen derfor, at vi igen 

tillader gartneren at bruge sprøjtemidler for at holde stier og fortove fri for ukrudt. Det skal 

selvfølgelig ske under hensyntagen til miljø og omgivelser, og holdes på et absolut minimum. 

Det vil derfor være forbeholdt professionelle med sprøjtecertifikat, der skal varetage opgaven. På 

den måde sikrer vi, at sprøjtningen sker på det rigtige tidspunkt i forhold til væksten, hvilket giver 

bedst mulig effekt, og at mængden holdes på et absolut minimum. 

 


