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Til Medlemmerne                                           Munkebo, den 30. januar 2022  

 
INDBYDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 Mandag den 21. februar 2022 kl. 19.00 
Munkebo Idrætscenter, Store Mødelokale, Mosevangen 2 5330 Munkebo  

 
Så er det tid til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Risingegaard. 

 
Vi starter i år lidt tidligere end normalt, da vi har fået en aftale i stand med direktør for Kerteminde 

Forsyning Michael Høj Larsen, som vil komme forbi og fortælle om deres planer om udvidelse af 
fjernvarme også til vores område. Et projekt som jo med de nuværende energipriser er særdeles 

vedkommende for alle i vores område. 
 

Aftenen starter derfor kl. 19.00 med indlægget fra Michael Høj Larsen, hvorefter selve 
generalforsamlingen starter omkring kl. 19.45 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent 
4. Rettidigt indkomne forslag behandles og sættes til afstemning 

(Bestyrelsens forslag til behandling er vedhæftet) 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: 
• Torben Strunge (Sekretær) – Modtager genvalg 
• Daniel Højland (Bestyrelsesmedlem) – Modtager genvalg 

Suppleanter på valg er: 
• Jeanette Andersen 
• Susanne Jacobsen 

6. Valg af revisorer 
• Nuværende revisorer er Max Greve og Knud Pedersen 

7. Eventuelt 
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
søndag den 6. februar 2022. 
 
På bestyrelsens vegne 
Torben Strunge - Sekretær 
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Forslag fra bestyrelsen til behandling på den ordinære generalforsamling den 21/2 2022 

 
 

Forslag om renovering af foreningens legeplads. 

Det oprindelige oplæg til en ny legeplads, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2020, faldt 
desværre til jorden igen, da der ikke kunne opnås de fondsmidler, som var forudsætningen for 
projektet. 

På generalforsamlingen i 2021 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med 
bestyrelsen lavede et oplæg til et nyt og mere realistisk legepladsprojekt. 

Projektet vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen, består i hovedtræk af: 

• Fjernelse af det gamle gyngestativ 
• Etablering af et nyt gyngestativ i vedligeholdelsesfrit træ 
• Opsætning af 2 vippedyr 
• Opsætning af et lavt klatre og balance stativ på max 1 meter i højden. 

Redskaberne leveres og monteres af Aktiv-Leg, hvorfra der er modtaget tilbud. 

Tilladelser og godkendelser samt diverse jordarbejde m.v. forestås af foreningen selv. 

Projektet finansieres således: 

Anvendelse af modtagne fondsmidler fra Persolit  25.000 kr 

Egenfinansiering af foreningens opsparede midler  45.000 kr.  
  

 

 

 

 


