
Indkaldelse til FU Årsmøde 2020 
Til alle grundejerforeninger, der er medlemmer af Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Ballerup 
Kommune (FU). 

  

Baggrund: 

Det er p.t. stadigvæk uklart, om vi får lov til at afholde et fysisk årsmøde i FU, eller om det bliver et on-line 

årsmøde. 

Vi kan imidlertid dårligt vente længere med at fremsende de nærmere detaljer om årsmødet som lovet i vores 

seneste mail af d. 2020-05-11. 

  

Agenda til FU’s årsmøde d. 2020-06-11 kl. 19: 

1. Registrering af deltagere 

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af dirigent 

4. Talsmandens beretning 

5. Regnskabsaflæggelse 

6. Behandling af indkomne forslag: 

a. Talsmanden og kassereren har fremsendt forslag til egentlige vedtægter i version 0A 

Efter modtagelse af ændringsforslag er revideret forslag udsendt i version 0B  

b. (Der er ikke modtaget andre forslag) 

7. Fastsættelse af kontingent og budget 

8. Valg af talsmand 

9. Valg af kasserer 

10. Valg af 1 suppleant for formand og kasserer 

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

  

Bilag: 

• Talsmandens beretning - se nedenfor 

• Det reviderede regnskab - eftersendes 

• Budgetforslag for næste år- eftersendes 

• Forslag til egentlige vedtægter i version 0B - er vedhæftet 

  

Evt. spørgsmål kan rettes til talsmand@fugb.dk og kasserer@fugb.dk 

  

Mvh 

Kasserer:        Svend Erik Nissen 

Talsmand:       Christian Hansen 
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Bilag 1 

 

Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Ballerup Kommune (FU), talsmandens beretning på 

årsmødet d. 2020-06-11: 

  
A. Generelt: 

Det er svært at spå om fremtiden, men talsmanden og kassereren havde bestemt ikke forestillet sig, hvordan året 
kunne gå. Fantasien rakte simpelthen ikke til virkeligheden. 
Der har bl.a. været afholdt 8 lange møder i forretningsudvalget og der er arbejdet meget ved siden af. 

B. Overtagelse fra den tidligere kasserer: 
Den tidligere kasserer har gjort en flot indsats, men ny lovgivning, nye hvidvaskregler, bankernes egne interne 
regler, mv. satte en grundig kæp i hjulet for, at den nye kasserer kunne overtage arbejdet. 
Banken har stillet mange og komplicerede krav for overflytning til den nye kasserer (der kom en officiel 
”spiseseddel” med krav fra banken). 
Det afgjort sværeste krav var kravet om helt nye egentlige vedtægter (som FU aldrig har haft) 
Dertil kom krav om Nem-ID, CVR-registrering og meget mere, som har kostet kassereren mange timer. 

C. Nye egentlige vedtægter: 
Som beskrevet ovenfor har forretningsudvalget måtte udarbejde et forslag et egentlige vedtægter. Forslaget blev 
sendt ud til medlemmerne d. 2020-02-02, og forretningsudvalget modtog mange gode og konstruktive forslag. 
Mange tak for dette! Forslaget er tilrettet efter de modtagne input. 

D. Medlemskartotek: 
Kassereren har gjort en stor indsats for at opdatere dette. Medlemmerne opfordres til at huske at indsende 
ændringer. 

E. Hjemmeside: 
FU har aldrig haft en hjemmeside, så kassereren har gjort en stor indsats for at opbygge en hjemmeside helt fra 
bunden af (www.fugb.dk) 

F. Årsmødet i 2020: 
Årsmødet måtte udsættes pga. Corona pandemien. Det er i skrivende stund ikke kendt, om årsmødet kun kan 
gennemføres on-line. 

G. Tema-indlæg på årsmødet i 2020: 
Novafos (vores drikkevands-forsyningsselskab) har på forespørgsel meddelt, at de ikke vil følge Hofors eksempel 
med at fjerne en del af kalken i drikkevandet. 
Der var tilrettelagt et temaindlæg omkring kalk i drikkevandet med en ekstern drikkevands-specialist. Hans 
gennemgang måtte desværre aflyses pga. ny dato og usikkerhed om årsmødets form (fysisk/on-line). 
Temaindlægget vil blive forsøgt afholdt i 2021. 

H. Det gl. FU-arkiv: 
Forretningsudvalget modtog en stor kasse med et gl. arkiv fra en tidligere pludseligt afdød FU-talsmand. Arkivet 
var i meget dårlig stand (fugtskadet) og bestod hovedsageligt af mange hundrede løse håndskrevne papirlapper. 
Der var tale om regulært genbrug (bagsiden af gl. politirapporter, bagsiden af kuverter, mv.). De få brugbare 
papirer er sorteret fra (og er ved at blive scannet ind). Resten er destrueret pga .GDPR-reglerne. 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Mvh Christian 
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