
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Annebergparken 

 

 
 
Ekstraordinær generalforsamling i GF Annebergparken 
 

 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes: 

 

tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00 

 

i Festsalen i Grønnegården, Annebergparken 50, 4500 Nykøbing Sjælland 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan – med et varsel på 14 dage – ske, når bestyrelsen finder anledning 

dertil, jf. vedtægternes § 7.3. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Til efterretning: Genoptagelse af punkt 5 fra den ordinære generalforsamling den 19/4 2016, dvs. punktet 

”Vedtagelse af medlemsbidrag, herunder grundgebyr iht. § 5.1, for 2016 

3. Til efterretning og til beslutning: Overtagelse af fællesarealer i Annebergparken 

4. Eventuelt 

 

Ad 1 

Bestyrelsen foreslår Rikke Nielsen fra DATEA. 

 

Ad 2 

Punktet genoptages som følge af et uafklaret punkt vedr. fordelingstal i forbindelse med Regionens salg til 

Kriminalforsorgen, så medlemsbidrag for 2016 ikke blev endeligt vedtaget.  

 

Et efterfølgende forslag på generalforsamlingen om en vedtægtsændring af vedtægternes bestemmelser om fordelingstal 

for grundstørrelser mellem 25.000 og 50.000 m2 blev af samme årsag trukket tilbage.  

 

Bestyrelsen har siden behandlet spørgsmålet om hhv. Region Sjællands og Kriminalforsorgens fordelingstal. Begge 

grundejeres matrikler har et areal på over 25.000 m2. Bestyrelsen kunne ikke opnå enighed om at forelægge andet til 

generalforsamlingen end det, som vedtægterne foreskriver, hvilket altid er udgangspunktet, hvis ikke andet kan lade sig 

gøre.  

 

Vedtægterne fastlægger i § 5, hvad fordelingstallene for hver ejendom i Annebergparken skal være. Ejendomme med et 

grundareal på over 25.000 m2 har et fordelingstal på 266.  

 



Fordelingstallet for Region Sjællands hovedmatrikel (1ac) fastsættes på den baggrund til 266. Fordelingstallet for 

Kriminalforsorgen (1fy) fastsættes på den baggrund til 266.  

 

Beslutningen er til efterretning. 

 

DATEA vil snarest muligt efterregulere 2016-kontingentopkrævningen. 

 

Ad 3 

Tiden er kommet til, at bestyrelsen kan lægge et forslag frem for grundejerne om, at GFA overtager ansvaret for alle 

fællesarealerne i Annebergparken. Bestyrelsen i GFA vurderer, at det er i Annebergparkens interesse, at 

Grundejerforeningen har rådighed over og ansvar for den samlede vedligeholdelse og udvikling af områdets fælles veje, 

stier og grønne områder til gavn for områdets grundejere og områdets helhed og sammenhæng.  

 

Sagen er nærmere beskrevet i vedhæftede fremstilling med tilhørende bilag. Læs der. 

 

Bestyrelsen indstiller, at: 

 

 Generalforsamlingen tager til efterretning, at den overtager de fællesarealer, som GFA efter vedtægten, 

deklarationen/deklarationspåtegningen og lokalplanen skal overtage 

 Generalforsamlingen godkender at overtage de øvrige fællesarealer som beskrevet i bilagte kort og i denne 

fremstilling samt justerer vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed 

 

Ad 4 

Bestyrelsen håber at kunne give en status på: 

 

 Frejas overtagelse af Grønnegården og øvrige bygninger i området 

 Sikringens omdannelse til nyt formål 

 Separatkloakering, fase 3 (sidste fase) i 2017-18 

 Renovering af fjernvarmeledninger i 2017-18 

 

Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at møde op. Der vil være kaffe, sodavand og kage til mødet. 

 

På bestyrelsens vegne 

DATEA 

 

Rikke Nielsen 

Administrator 

  



Fuldmagt 
 

Undertegnede ejer i grundejerforeningen GF Annebergparken giver hermed fuldmagt til: 

 

Navn: ______________________________________________  

 

Adresse: ____________________________________________ 

 

Vedkommende kan møde på mine vegne og afgive stemme på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 31. 

januar 2017. 

 

Nykøbing, den ____  januar 2017 

 

Navn i blokbogstaver: _______________________________________ 

 

Underskrift: _______________________________________________ 

 

Adresse: __________________________________________________ 

 

Fordelingstal: ______________________________________________ 

 

 


