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Kontingent 2020 og information om generalforsamling 

Medlemsnummer: n, aaa nn 

Det er tid til at betale kontingent for 2020. Kontingentet er DKK  600,- som du betaler ved at 

overføre beløbet til grundejerforeningens bankkonto i Nordea Kalundborg. 

Registreringsnummer:  2190 

Kontonummer: 3481 495 325 

Betalingsfrist: 15. maj 2020 

Tekst på indbetaling:  Nr: n, Kontingent 2020 
 

Beløbet du skal betale er beregnet således: 

Kontingent    600 

Restance    

Rykker    

Indskud (nye ejere)   

I alt   600 

 

 

Vi vil gerne have din e-mailadresse (hvis du har en) 
Bestyrelsen vil gerne fremover undgå de store udgifter som er forbundet med udsendelse af breve til 

hvert enkelt medlem af grundejerforeningen. Derfor vil vi bede dig om, enten, at påføre din 

mailadresse (hvis du har en mailadresse) på indbetalingen eller gå ind på foreningens hjemmeside 

(www.gr-urhoj.dk) og registrere din mailadresse via linket på forsiden. 

 

Hvis du/I har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte foreningens formand på 

telefon 20669358 ☺ eller på mail ks@qis.dk 

 

På bestyrelsens vegne 

 
Klaus Skalts 

 

 
 



 

Årets generalforsamling aflyses 

På grund af den nuværende og helt ekstraordinære situation kan generalformsalingen i 2020 ikke 

afholdes i henhold til foreningens vedtægter. 

Det er forventningen generalforsamlingen tidligst vil kunne afholdes i oktober/november. Til den tid 

er stort set alle omkostninger for året 2020 allerede afholdt og regningerne er betalt. 

 

Bestyrelsen har derfor i enighed besluttet at aflyse årets generalforsamling. 

 

Bestyrelsen har dog besluttet, at hvis 25% af foreningens medlemmer (35 parceller) er uenige i 

bestyrelsens beslutning vil generalforsamlingen alligevel blive afholdt, når det igen er lovligt og 

muligt.  

(25% er det antal medlemmer som ifølge vedtægterne kan kræve en ekstraordinær 

generalforsamling.) 

 

Ønsker du/I at generalforsamlingen skal gennemføres skal du/I derfor samle i alt 35 medlemmer og 

derefter henvende dig til bestyrelsen; som herefter vil arrangere generalforsamlingen. 

 

Kontingent for 2021 fastholdes på 600,- pr. medlem pr. år 

Bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentet for 2021 på det nuværende niveau. 

 

• Budgettet for 2020 er vedlagt og udviser et forventet underskud i 2020 på ca. 3.000, -  

• Regnskabet for 2019 er vedlagt og viser et overskud på ca. 40.000, - 
 

Forenings finansielle beredskab er genetableret (formuen er pr. 31/12-2019 ca. 300.000,-) og ved 

næste års generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge forventningen til de kommende 5 års 

udgifter; som vi kan lægge til grund for fastlæggelsen af det fremtidige kontingent. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen fortsætter med de hidtidige medlemmer. Dog indtager Niels Helge Hansen nu pladsen 

som formand i stedet for Klaus Skalts – som har overtaget Niels Helges næstformandspost. 

 

 

 


