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AGENDA:

1) Drøftelse af punkter til Toppens GF 2017. 
De fleste punkter på agendaen er business as usual. Dog lige et par kommentarer/beslutniger 
fra mødet: 
 
- Bestyrelsens beretning om det forløbende år fremlægges af Martin el. Lotte til GF?  
 
- Regnskab og budget sørger Anne Katrine for at have klar til underskrift hos Bestyrelsen  
  og Poul (revisor) inden GF 2017. 
 
- Valg til af div. bestyrelsesposter til GF 2017. Dorte og Martin? genopstiller.  
   Lotte og Anne Katrine fratræder, som betyder, vi skal have ny kasserer. 
 
- Der er kommet to forslag til behandling: 
 
a) Vi har et forslag til generalforsamlingen. Vi ønsker en drøftelse af, hvorvidt man fremadrettet 
skal spørge om Toppens godkendelse af tilbygninger, herunder overdækning af terrasse, 
stakitter med videre, eller om den enkelte husejer kan gøre hvad han/hun finder passende. Vi 
tog hul på det under sidste generalforsamling under diverse, skal husene være præget af en 
vis ensartethed eller må de være forskellige. 
 
ad a) Vi vil lade punktet være til en åben diskussion på GF med udgangspunkt i de love og 
regler, der ligger i nuværende vedtægter, lokalplan og servitutter (Martin følger op på adgang til 
godkendt bebyggelsesplan hos Rasmus). Alt materiale, vi kan finde omkring love og regler 
medsendes indkaldelsen til GF 2017. 
 
b) Jeg synes, det er blevet pænt med færre birketræer ud for min have. Jeg foreslår, at der 
også tyndes ud/fældes i de næste to grupper af birketræer, som ligger i samme række. Kan 
evt. gøres på en arbejdsdag, hvor der efterfølgende er mulighed for at få brænde med hjem. 
 
ad b) Fældning af flere birketræer på en arbejdsdag sættes til afstemning på GF.

NEXT STEP
At indkalde til GF lørdag den 26/8. 
Sker pr. mail ca. 1/8 (indkaldelsen skal sendes ud senest 14 dage for GF).


