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Generalforsamling 2017 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i G/F Aldershvile 

Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19:00 

I Bomi-Parken Plejehjem lokaler, Gyldenrisvej 4, 2300 København S 

 

Dagsorden til generalforsamlingen: 

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Bestyrelsens årsberetning 2016 (trykt i bladet) 

4. Årsregnskab og status 2016 (trykt i bladet) 

5. Forslag til budget 2017 (trykt i bladet) 

6. Indkomne forslag 

A. Ulla Prassé, Willumsvej 21, foreslår fartdæmpende foranstaltninger 

på Willumsvej og Grækenlandsvej 

B. Otto Lerche, Grækenlandsvej 135, foreslår etablering af vejtræer på 

Willumsvej og Grækenlandsvej 

C. Nanna Jensen, Willumsvej 22 B, foreslår skiltning med ”Børn på ve-

jen” på Willumsvej og Grækenlandsvej 

D. Steen Prassé, Festudvalget, Willumsvej 21, foreslår fejring af G/F 

100 års fødselsdag 

7. Valg 

Følgende er på valg: 

Formand Ove Løbner (genopstiller) 

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Sørensen (genopstiller ikke) 

Suppleant Steen Østergaard (genopstiller) 

Revisor Arne Petersen (genopstiller ikke) 

Revisorsuppleant Jan Johansen (genopstiller) 

8. Eventuelt 



29. januar 2017 

Formandens beretning 2016 for G/F Aldershvile 

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og endvidere 

er der udsendt 4 numre af Hvileposten. 

Vejarbejder 

Vi har i adskillige år fået udført vejarbejderne i foreningen af entreprenør Ryan Andersen. 

Ryan Andersen besluttede i foråret at stoppe som entreprenør, hvorfor vi måtte finde en 

ny entreprenør, der kunne udføre alle de mindre reparationer på vores veje til en rimelig 

pris og med en rimelig kvalitet. Vi har derfor i 2016 entreret med en ny entreprenør,  

Hybler´s Eftf. ved Preben Hansen, der bl.a. udfører vejarbejder i vor nabogrundejerfor-

ening, Møllely. Priserne på vejreparationerne er stort set identiske med Ryan Andersens 

priser, men kvaliteten af arbejdet er bedre.  

Der er i 2016 lagt ny asfalt i ca. 110 meter rabatter mellem kantsten og fliser, udskiftet/

oprettet ca. 60 fortovsfliser, udskiftet en nedløbsrist samt repareret adskillige huller i  

kørebanerne.  

Vi fik i december 2015 renset foreningens 111 nedløbsbrønde. Normalt bliver brøndene 

oprenset hvert andet år, således at vi skulle bruge ca. 10.000 kr. i 2017 til at få renset 

brøndene igen, så de ikke tilstopper. Den entreprenør, som normalt udfører oprensnin-

gen, udførte i december 2016 en ny brøndrensning uden bestilling af bestyrelsen, da den 

medarbejder, der tidligere tog sig af bestilling af brøndrensning var stoppet, og den nye 

medarbejder troede, at Aldershvile har en abonnementsordning på en årlig brøndrens-

ning. Bestyrelsen har derfor afvist at betale for brøndrensningen i december, da vi ikke 

har bestilt den, hvilket firmaet har accepteret. Vi skal derfor først have renset nedløbs-

brøndene igen til december 2018. 

Hvis brøndene ikke skal tilstoppes, er det vigtigt, at den enkelte grundejer sørger for at 

feje rendestenen med jævne mellemrum, så jord og blade ikke skylles ned i brøndene. 

Derudover er det væsentligt, at der ikke hældes vand med cement og mørtelrester ned i 

en brønd, da det kan medføre, at brønden skal udskiftes, hvilket er temmelig kostbart.        

Snerydning 

Der blev i januar/februar ryddet sne 6 gange på fortove og kørebaner, medens der i  

november/december ikke er foretaget snerydning på vejene. Snerydningen udføres med 

traktor, monteret med kost eller sneskjold og skal påbegyndes senest 3 timer efter  

snefaldets ophør. Der skal dog minimum være 1 cm sne, før snerydningen udføres. 
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Det skal bemærkes, at entreprenøren ikke salter, samt at ansvaret for at fortovene og kø-

rebanerne er i en sådan stand, at der ikke er fare for fodgængere og trafikanter, er den 

enkelte grundejers og ikke entreprenørens. Endvidere skal grundejerne selv sørge for at 

fjerne snevolde foran indkørsler m.m., når entreprenøren har ryddet sne, så bl.a. renova-

tionsmedarbejderne og postbuddet kan komme ind, da der ellers ikke bliver tømt affalds-

bøtter eller leveret post.   

Det grønne areal mellem Grækenlandsvej og Æginavej 

Legepladsen på det grønne areal er forsat en succes som i løbet af 2016, på initiativ af 

nogle forældre i grundejerforeningen, blev udbygget. Ulla og Steen Prassé gjorde som 

sædvanlig en stor indsats, så ideerne blev til virkelighed.  

Københavns Kommune har tidligere meddelt, at kommunen ville udføre belysning af  

stien på det grønne areal mellem Grækenlandsvej og Æginavej i løbet af 2016, men 

sandsynligvis grundet manglende penge har kommunen trukket sit tilsagn tilbage.  

Bestyrelsen har klaget til kommunen, over at der ikke kommer lys på stien trods kommu-

nens tilsagn. Kommunens sagsbehandler har siden meldt, at han vil gøre en indsats for, 

at der alligevel kommer lys. Bestyrelsen har endvidere kontaktet Amager Øst Lokalud-

valg om belysningen, hvilket har medført, at belysningen af stien er blevet prioriteret højt 

i lokaludvalgets indstilling til kommunen om trykhedsskabende tiltag i Amager Øst.  

Så bestyrelsen forventer fortsat, at vi får belysning af stien i løbet af 2017.    

Rema 1000 

Det har siden Rema 1000 åbnede været et generende problem, at der holder mange  

biler i begge sider af Willumsvej ud for butikken i åbningstiden til trods for, at der er en 

stor parkeringsplads til Rema 1000´s kunder. Det er derfor vanskeligt og nogle gange 

umuligt for biler at passere hinanden, og det kan endvidere også være svært for cyklister 

at køre her. Da de gule servicetrekanter På Willumsvej op mod Amagerbrogade endvide-

re kun har begrænset effekt og ikke altid respekteres, opstår der ofte farlige trafiksituatio-

ner, når bilerne og cyklisterne skal ind på Willumsvej fra Amagerbrogade eller omvendt. 

Bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til Københavns Kommune om trafiksituationen 

og foreslået, at der bliver opsat skilte med standsningsforbud i begge sider af Willumsvej 

ud for Rema 1000, og herunder henvist til Adriansvej, hvor der er et lignende forbud fra 

Amagerbrogade til Dirchsvej på grund af tankstationen ved hjørnet af Amagerbrogade. 

Kommunen har svaret, at Willumsvej er en privat vej, og at det derfor er de tilstødende 

grundejere som i fællesskab er ansvarlige for at udforme, projektere, udføre og betale for 

trafikregulerende projekter på vejen. Københavns Kommune, der er vejmyndighed for 

Willumsvej, skal kun godkende projektet. 

Bestyrelsen vil derfor kontakte Rema 1000 og grundejerne på den anden side af  

Willumsvej for at høre om de kan acceptere, at der opsættes skilte på Willumsvej om 

standsningsforbud, samt om de vil deltage i betalingen af opsætningen af skiltene. 
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Hjemmesiden 

Hjemmesiden har i 2016 fungeret stabilt og rummer fortsat mulighed for at læse nyt fra 

bestyrelse og festudvalg samt orientere sig i vedtægter, de seneste års numre af for-

eningsbladet Hvileposten m.m.. Pga. ændrede abonnementsvilkår hos vor nuværende 

udbyder skal hjemmesiden i 2017 rent teknisk omlægges, men indholdsmæssigt er  

planen at bibeholde den nuværende form.  

Knap 40 af grundejerforeningens beboere har ved indsendelse af en relevant mailadres-

se til bestyrelsen tilmeldt sig muligheden for ca. 5 gange om årligt at modtage et lille 

”vink” om nyt på hjemmesiden og dermed om nyt i foreningen. Tanken er, at maillisten 

derudover kan benyttes til formidling af her-og-nu-nyheder, fx vedrørende vejarbejder, 

snerydning mv. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man tilmelder sig maillisten, hvis man 

ikke allerede har gjort det.  

Fibernet 

Hvad angår internet og dataforbindelser, har bestyrelsen fornylig igangsat endnu en af-

dækning af, hvad de aktuelle muligheder for etablering af fibernet i foreningen er. I denne 

omgang sker initiativet på foranledning af en henvendelse fra Rasmus Vedel (Willumsvej 

18), som oplyser, at firmaet Gigabit, som modtræk til TDCs hidtidige monopol på det 

marked, er begyndt at grave deres egne fiber-kabler ned i ”egnede lokalområder”. Efter 

sigende mener firmaet, at vi ligger i et sådant ”egnet lokalområde”. Meldingen går på, at 

de ved en tilslutning fra minimum 25 % af husstandene i foreningen kan tilbyde fibernet 

med 100/100 megabit hastighed (typisk 5-15 gange hurtigere, end hvad der er tilgænge-

ligt i dag) for en installationspris på 12.000 kr. pr. husstand. Derefter er internettet gratis i 

de følgende 5 år. Firmaet kan tidligst tilbyde installation om et års tid, og inden da vil der 

være mange ubekendte faktorer at få styr på. Så intet er endnu givet, men overordnet vil 

vi i løbet af 2017 endnu engang afsøge mulighederne for etablering af fibernet i forenin-

gen, da det er blevet efterspurgt fra flere sider. 

Sociale arrangementer 

Der var igen i 2016 stor opbakning til Festudvalgets to arrangementer, henholdsvis faste-

lavn, der får større og større tilslutning, og til loppemarkedet med efterfølgende fælles-

spisning, der nu foregår ved bænke og borde, som festudvalget sørger for at stille op. 

Bestyrelsen vil gerne takke Festudvalget for den store indsats, udvalget har gjort i forbin-

delse med arrangementerne. 
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Årsregnskab G/F Aldershvile 2016 
Resultatopgørelse 2016   

   

Indtægter   

Kontingent 132 parceller á kr. 2.000 
inkl. Vejfond på kr. 133.000 kr. 264.000,00 

Renter Foreningskonto kr. 0,00 

Renter AL-Formueflexkonto kr. 678,24 

Gebyr fra Ejendomsmæglere kr. 4.200,00 

Betaling for ødelagt flise kr. 450,00 

Indtægter i alt kr. 269.328,24 

   

Udgifter   

Reparation af bræmmer og fortove kr. 58.681,25 

Anlæg vedligeholdelse kr. 16.000,00 

Anlæg drift kr. 1.223,94 

Legeplads kr. 2.200,80 

Snerydning 2016 kr. 33.008,92 

Tryksager og hjemmeside kr. 4.690,21 

Møder kr. 3.657,78 

Medlemskab og forsikring 
Sundbyernes Grundejerforening kr. 1.650,00 

Bank gebyrer kr. 591,50 

Honorar Bestyrelsen kr. 4.800,00 

Udgifter i alt kr. 126.504,40 

   

Årets resultat kr. 142.823,84 
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G/F Aldershvile budget  2017          
Indtægter   
Kontingent 132 parceller á kr. 2.000 264.000,00 
Renter 700,00 
Gebyrer 1.200,00 
Indtægter i alt 265.900,00 
    
Udgifter   
Reparation af fortove og kørebaner 52.200,00 
Snerydning 34.000,00 
Anlæg vedligeholdelse 16.000,00 
Anlæg drift 2.000,00 
Tryksager og hjemmeside 6.000,00 
Møder og generalforsamling 4.000,00 
Honorar til bestyrelsen 4.800,00 
Forsikring og medlemskab af SGF 2.000,00 
Bank gebyrer og porto 900,00 
Brøndrensning 11.000,00 
Hensættelse til Vejfond 133.000,00 
Udgifter i alt 265.900,00 
    
Årets resultat                                                                                                 0,00 

Hjemmesiden 

www.gf-aldershvile.dk  

Aktuelt fungerer hjemmesiden som et supplement til Hvileposten hvad angår den løbende ny-

hedsformidling fra både bestyrelse og festudvalg. Medlemmerne kan med fordel orientere sig 

på forsidens ”opslagstavle”, da den indeholder alt fra elektroniske udgivelser og links fra lo-

kalområdet til billeder fra foreningens sociale arrangementer samt påmindelser om datoer for 

kommende aktiviteter. Desuden kan nye tilflyttere, ejendomsmæglere og andre interesserede 

nu orientere sig om de generelle forhold i foreningen, læse vedtægterne, finde generalforsam-

lingsreferater og data på bestyrelses- og festudvalgsmedlemmer m.m. 

For yderligere at lette deling af informationer har Anne for nylig oprettet en mailgruppe, der 

fungerer på den måde, at man ved at skrive til mailadressen 

 medlem@gf-aldershvile.dk  

kan sende en besked til alle dem, som har forsynet bestyrelsen med deres mailadresse eller 

tilmeldt sig nyhedsbrevet via hjemmesiden. Tanken er, at det primært er et værktøj, som besty-

relsen kan benytte til at orientere om særlige forhold vedr. renovationsarbejde, snerydning og 

lignende, men principielt kan øvrige Aldershvile-medlemmer også benytte mailadressen. 

http://www.gf-aldershvile.dk
mailto:medlem@gf-aldershvile.dk
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Indkomne forslag 
 
A. 
Ulla Prassé og Anne Vedel 
Reetablering af bump i krydsene Dirchsvej , Jansvej, Tønnesvej og Grækenlands-
vej samt bumpene Grækenlandsvej ud for nr. 137 og krydset Grækenlandsvej og 
Pindosvej. 
Begrundelsen er:  
De eksisterende bump er slidte or derved er hastigheden højere end vi kan accep-
tere. 
Der er blevet meget mere færdsel og mere hurtig kørende trafik på både Willums-
vej og Grækenlandsvej.  
Der er kommet flere børn i vores forening og dem skal vi passe på! 
Ved at gendanne bumpene så hastigheden nedsættes til 30 km/t vil vi få mindre 
trafik, mindre slid, mindre støj og vil få øget sikkerhed for os alle! 
Vi har 4 forslag til reetablering 
 1.  ”Sikker skolevej” reetablerer ovennævnte bump, pris DKK 0 —hvis det  
  imødekommes bortfalder de 3 øvrige forslag 
 2.  Hybler´s Eftf. Vil forhøje og reparere de 2 rækker hvide felter på hvert af  
  ovennævnte bump for DKK 50.000—finansiering sker ved G/F egenkapital/
  vejreparationer 
 3. Colas vil fræse de eksisterende bump af og lave nye bump med hvide 
  felter for 
  DKK 384.000—finansiering fra ekstraordinær kontingentforhøjelse 
 4. Etablering af 5 Thamus vejbump hvoraf 3 placeres på Willumsvej og 2 på 
  Grækenlandsvej DKK 25.000— finansiering sker ved G/F egenkapital/ 
  vejreparationer 
 
B. 

Etablering af vejtræer langs Grækenlandsvej og Willumsvej samt eventuelt andre 

veje indenfor G/F Aldershviles område. 

Om forslaget: Vejene i om omkring området G/F Aldershvile bliver dagligt brugt af 

alle os, der bor her. De bliver ikke kun brugt transport til og fra arbejde eller ind-

køb, men også til gå- og løbeture samt til hundeluftning. De er en vigtig del af vo-

res nærmiljø. I modsætning til andre villakvarterer har vi i G/F Aldershvile og i de 

omkringlæggende grundejerforeninger ikke plantet træer langs vejene. 

Vi foreslår at plante vejtræer langs Grækenlandsvej og Willumsvej samt eventuelt 

andre veje inden for G/F Aldershviles område 

med henblik på at skabe et mere attraktivt  

kvarter for beboerne samt eventuet at nedsætte 

hastigheden for gennemgående trafik. 
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Budget: 

Træer:  

Gratis gennem Københavns  

Kommune partnerskabsordning 
om træer 

Plantning og etablering af  

kantsten: DKK 30.000 

 

 

 

 

 

C. 

Skiltning med ”Børn på vejen” på Willumsvej og Grækenlandsvej  

Baggrund: 

Dengang vi selv var børn, legede vi altid på villavejen, hvor vi voksede op. Børn og 
bilister tog hensyn til hinanden, den stille villavej blev brugt både til leg og trafik.  

I dag oplever vi, at villavejen er til for bilister og børn henvises til fortovet og egen 
have. I dag oplever vi også, at netop fordi der ikke er legende børn på villavejen, er 
det ikke alle, der respekterer de tilladte maksimalt 30 km/t.  

Vi kunne godt tænke os at skabe det rum igen, hvor vejen bruges af både børn og 
bilister, og hvor der tages gensidigt hensyn. Med skiltning vil vi henlede bilistens 
opmærksomhed på, at villavejen bruges af børn til cykling, rulleskøjter, boldspil, 
m.fl. og skabe et rum, hvor man som forældre kan være mere tryg ved børns leg 
på villavejen. Med skiltningen vil vi signalere en "aktiv gade" med mange børn, en 
stærk grundejerforening med et godt sammenhold og et aktivt brug af vores fæl-
lesarealer, herunder villavejene. 

Forslag: 

Vi stiller forslag om, at bestyrelsen bevilliges til at kunne bruge DKK 15.000,- på 
opsætning af skilte på Willumsvej og Grækenlandsvej, de to ”store” gennemfarts-
veje i vores grundejerforening.  

Gennemførelse:  

Vi forestiller os opsætning af 3 stk. skilte på Willumsvej og 2 stk. skilte på Græ-

kenlandsvej. Skiltene ansøges hos Københavns Kommune om at kunne opsættes 

i eksisterende vej-navneskilte eller lygtepæle. Med bevillingen vil vi lade det være 

op til bestyrelsen, eller et af bestyrelsens udpeget arbejdsudvalg at ansøge Kø-

benhavns Kommune og beslutte den endelige placering af skiltene. 
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D. 

Fejring af foreningens 100 års fødselsdag 

Jeg søger hermed om tilskud på DKK 17.000 til fejring af foreningens 100 års fød-
selsdag, som afholdes i forbindelse med vores årlige sommerfest. 

Arrangementet er tænkt som følgende: 

10:00-14:00 Loppemarked 

10:00-18:00 Børnefest og aktiviteter 

18:00-24:00 Aftenfest med fælles spisning  

Der vil i dagens løb være hoppeborg, ansigtsmaling, tryllekunstner hvor børnene 
er medaktører. 

De tidligere års succes med turpas, indeholdene popcorn, sodavand, fransk hot-
dog, hoppeborg, flødebollekast vil være gratis for foreningens børn, mens børn 
udefra betaler normal pris DKK 50. 

Til aftenens fællesspisning vil der være voksenbetaling på DKK 150 pr. person 

Foreningens børn under 14 år er gratis. 

Budgettet er som følger: 

Kr. 3.000 til leje af hoppeborg 

Kr. 3.000 til tryllekunstner incl ballondyr 

Kr. 2.000 til ansigtsmaling  

Kr. 3.000 til udgifter i forbindelse med gratis turpas 

Kr. 4.000 til borde,stole og service 

Kr. 2.000 til fødselsdaglagkage 

I alt DKK 17.000 

Festudvalget sponsorere øl, vin og sodavand til fællesspisningen 

anslået til DKK 3.500. 

Der gøres opmærksom på at hvis udgifterne bliver mindre end de DKK 17.000 vil 
de naturligvis blive i foreningens kasse 

På vegne af et enigt festudvalg 

Venlig hilsen Steen Prassè / Formand 

Har du noget på hjertet 

Hvis du går rundt med en god ide, ros eller ris, eller hvad det nu kunne være, så er du meget 

velkommen til at skrive et indlæg til Hvileposten, som du kan aflevere til bestyrelsen, gerne 

som et Word dokument. 

Kom ud af busken, hold dig endelig ikke tilbage, det er foreningens medlemmer som kan væ-

re med til at gøre Hvileposten til det gode nyhedsbrev som vi alle vil læse med stor fornøjel-

se. 
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Bestyrelsens sammensætning og opgavefordeling 

Formand Ove Løbner 

Peitersvej 6 

formand@gf-alderhvile.dk 

Tlf.: 31 90 44 62  

Generalforsamling 

Kontakt udadtil og henvendelse fra grundejere 

Veje, brøndrensning og snerydning 

Love og vedtægter 

 

Kasserer Ulla Prassé 

Willumsvej 21 

kasserer@gf-aldershvile.dk 

Tlf.: 20 40 52 01 

Økonomi 

 Fællesarealer og legeområde 

Omdelinger 

Forsikringer 

 

Sekretær Per Langeland 

Tønnesvej 63 

bestyrelse@gf-aldershvile.dk  

Referater 

Legeområde 

 

Anne Grønborg Vedel 

Willumsvej 18 

webmaster@gf-aldershvile.dk 

Hjemmeside 

Dokumentarkiv 

Adresseliste 

Mødeindkaldelser 

 

Poul Erik Sørensen 

Willumsvej 14 

bestyrelse@gf-aldershvile.dk 

Hvileposten 

Omdelinger 

Kontakt til Festudvalg 

Love og vedtægter 

 

Suppleant Steen Østergaard 

Jansvej 65 

bestyrelse@gf-aldershvile.dk 

Veje 

Brøndrensning 

 

Øvrige   

Jens Lykkegaard 

Grækenlandsvej 164 

Revisor  

Arne Petersen 

Æginavej 7 

Revisor  

Jan Johansen 

Willumsvej 28 

Revisorsuppleant  

mailto:formand@gf-alderhvile.dk
mailto:kasserer@gf-aldershvile.dk
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ASOE0168/Dokumenter/Downloads/steen-oestergaard@hotmail.com
mailto:webmaster@gf-aldershvile.dk
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ASOE0168/Dokumenter/Downloads/steen-oestergaard@hotmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ASOE0168/Dokumenter/Downloads/steen-oestergaard@hotmail.com
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Rejsebrev fra Tanzania: Jul i Afrika 

 

Kære alle i G/F Aldershvile  

For godt et halvt år siden besluttede vi at sige farvel til huset på 

Willumsvej og flytte familien til Tanzania. Nærmere bestemt Usa River, der ligger en 
spytklat fra Tanzanias anden største by og safarimekka nr. 1, men blot for en tid. Vi har 
gjort det før. Dengang hed destinationen Uganda. Men nu trak udlængslen og eventyrly-
sten igen. Vi opsagde jobs og lejede vores dejlige gule hus ud til en sød tysk familie.  

Morten fik en kontrakt gennem Mellemfolkeligt Samvirke som leder ved et træningscen-
ter, der fokuserer på uddannelse i strategisk ledelse for aktører på tværs af Afrika.  

Vores tre drenge,  

 

 

 

 

 

 

 

Karl Emil (11), Gustav (8) og Anton (3), måtte sige ”farvel” til Gerbrandskolen og Børne-
huset Gaia og ”hello” til Kennedy House International School. 

Marie er for en stund blevet ”husmor” – og har nu mere tid til drengene – og til swahili 
undervisning og til at træne op til Halv Marathon på Kilimanjaro - Afrikas højeste bjerg.  

Vi har nu været her i godt fire måneder. Vi har lært, set og oplevet meget. Efter en stejl 
læringskurve taler drengene nu alle engelsk – og lidt swahili og fransk. Skoleuniformen 
tager de efterhånden på uden diskussion, og de har fået gode venner fra blandt andet 
Tanzania, Sydkorea, Australien, USA og Østrig. Efterårsferien blev brugt på Zanzibar – i 
dag et tropeparadis for turister fra hele verden, men i kolonitiden centrum for Østafrikas 
slavehandel. På sit højeste blev der hvert år solgt 50.000 afrikanere fra slavemarkedet i 
Stone Town. I dag er der rejst en kirke, hvor slavemarkedet før lå, men drengene gjorde 
store øjne, da de så den trange kælder under jorden, hvor slaverne var stuvet sammen 
som høns uden vådt eller tørt inden de skulle sælges.  

Vi vågner jævnligt til lyden af Kolobusaber, der kravler på vores tag – eller af tung ved-
varende regn i regntiden. Marabustorkene i træerne larmer også, men vi nyder at se 
dem, når de kredser omkring højt højt oppe på himlen med deres enorme vingefang. Og 
så er der floden, der løber ved bunden af vores have. Et yndet hjem for frøer, som 
kvækker højlydt i skumringen, når vi tænder bål og bager snobrød. Og kirkerne, som vi 
er stort set omringet af. De holder marathongudstjenester fra tidlig søndag morgen med 
et støjniveau, der kan måle sig med en middelstor dansk festival. 

Der er afsavn men der er også gode ting. Vi tager en dukkert i en pool ved et af de 
mange safarihoteller, der ligger tæt på, hvor vi bor, og snupper en pizza.  

Midt december 2016 modtog Hvileposten nedenstående julehilsen/rejsebrev fra familien 

Østervang, Willumsvej 15. 
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Om få uger får vi besøg af vores ældste søns bedste ven Sander og hans familie. Så 
skal vi campere og på safari. Se løver, giraffer og krokodiller. Det bliver en lidt anderle-
des jul. Men vi har bestilt importeret pekingand til julemaden, og Sanders forældre har 
lovet at tage grødris med i kufferten. Og så har vi måttet finde kalenderen 2017 frem for 
at få booket tid og plads til den perlerække af besøg fra familie og venner, som venter i 
det nye år.  

Vi glæder os til de dejlige oplevelser, der er forude  - og til at komme hjem igen.  

Det giver os alle en stor tryghed at vide at vi kommer tilbage til et hjem og et kvarter, vi 
holder af.  

Morten og Marie 
Karl Emil, Gustav og Anton  

Husk           husk           husk 

Hvis du vil være med til at præge den dejlige forening du bor i, så har du nu muligheden. 

G/F Aldershvile afholder sin årlige generalforsamling  

tirsdag den 28. februar i Bomi-Parken plejecenter kl 19:00 

Mød op giv din mening til kende, tag stilling til de indkomne forslag, kom med dine egne 

gode input og lær de andre beboere i foreningen at kende. 

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde 

 

Festudvalgets udlejning v/Steen Prassé, tlf.: 42 77 52 95  

 

1 stk. popcornmaskine/kr. 400,00  

          inkl. alt til 50 kræmmerhuse færdige popcorn 

1 stk. pølserister/kr. 50,00 

1 stk. pølsebrødsrister/kr. 50,00 

1 stk. flødebollekastemaskine/kr. 50,00 

2 stk. langbord 50 x 250 cm  

          inkl. 2 x 2 bænke/sætpris kr. 50,00 

3 stk. pavilloner 4 x 8 m/kr. 150,00 pr. stk. 

1 stk. pavillon 3 x 6 m/kr. 150,00 

9 stk. borde 60 x 125 cm/kr. 25,00 pr. stk. 

2 stk. borde 80 x 185 cm/kr. 25,00 pr. stk. 

2 stk. EL-terrassevarmere kr. 50,00 pr. stk 

1 stk. ukrudtsbrænder inkl. gas/uden beregning 

Ovenstående kan afhentes efter aftale 
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Fuldmagtshaver: 

 

Navn: ___________________________________________________ 

 

Adresse: ________________________________________________ 

 

Ifølge vedtægterne må hver fuldmagtsindehaver højst medbringe 2 fuldmagter 

 

Fuldmagtsudsteder: 

 

Navn: ___________________________________________________ 

 

Adresse: ________________________________________________ 

 

Matrikelnr.: ______________________________________________ 

 

 

Giver fuldmagt til alle punkter på generalforsamlingen __________ 

 

Giver fuldmagt til punkt nr.: _____ _____ på generalforsamlingen 

 

 

 

 

Underskrift: _________________________________________ 
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§ 13. Fuldmagter 

Stk. 1 

Såfremt et medlem af grundejerforeningen er forhindret i at give møde på 

en generalforsamling, kan vedkommende give enhver myndig person, 

som ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen, fuldmagt til at 

give møde på den pågældende generalforsamling. Ingen fuldmagtshaver 

kan være bærer af mere end 2 fuldmagter. 

 

Stk. 2 

Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og det skal af fuldmagten tyde-

ligt fremgå, hvem fuldmagten er udstedt til og fra hvilken matrikel fuld-

magten er udstedt. 

 

Stk. 3 

Fuldmagten kan enten være en generel fuldmagt eller en fuldmagt til en 

eller flere punkter på den pågældende generalforsamling.  

Dirigenten skal inden en afstemning oplyse om antallet af fuldmagter,  

ligesom dirigenten afgør eventuelle tvister om en fuldmagts gyldighed. 


