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Storhø j

Odder

25 Fe bru ar 1998

Grun de jer foren in gen STORHØJ
og STORHØJ  Be boer foren ing

tyN  arf

Stor høj Grund ejer for ening ind kal der til or di nær

Gen er al for sam ling
og ori en te ring om klo ak- og regn vands led nings net, 

samt be tin gel ser for over dra gel se her af til kom mu nen

Ons dag den 25. fe bru ar 1998 kl. 19.30
i Sog ne går den, Mår slet

Ind led ning
Ori en te ring om klo ak- og regn vands led nings net tets til stand og
in for ma ti on om kom mu nens be tin gel ser for at over ta ge rør net tet.
Der bli ver ad gang til ud dy ben de spørgs mål.
Ma gi stra tens 2. af de ling, som bli ver re præ sen te ret
af Inge Halkjær Jen sen og Leif Knud sen, Mil jø kon to ret, har sat føl gen de

Dags or den:

Når alle re le van te spørgs mål er ble vet be sva ret, går vi over til
Ge ne ral for sam ling

med dags or den iføl ge ved tæg ter ne (de næ ste side!)

1. Ind led ning og præ sen ta ti on  
2. Pro ce dure ved evt of fent lig 

over ta gel se af fæl les, pri vat an læg.
Lov grund lag, bag grund.  

3. Gen nem gang af den gen nem før te
TV- - in spek ti on. 

Nød ven di ge re pa ra ti o ner, 
over slags pris.  

4. Øko no mi.  Gen nem før sel af 
sa ne ring, be ta lings for hold.  

5. Even tu elt  
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Når alle re le van te spørgs mål er ble vet be sva ret, går vi over til

Gen er al for sam ling
med dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1. Valg af di ri gent
2. Af læg gel se af for man dens be ret ning, her un der stil ling ta gen til over dra gel se 

af klo ak net og be tin gel ser her for.
3. Af læg gel se af regn skab
4. Valg af be sty rel ses med lem mer og sup ple an ter. Jens Birk Lau rid sen og 

Pal le Eli Jen sen gen op stil ler.
5. Valg af re vi sor
6. Even tu elt – her un der drøf tel se af for enin gens frem tid 

ef ter even tu el over dra gel se af klo ak net (sid ste for plig tel se).
På be sty rel sens veg ne

Kas se rer: For mand: Se kre tær:
Jens Birk Lau rid sen Pal le Eli Jen sen An ders Fær ge mand Høy er
Æb le heg net 3 Mo se lod den 6 Bak ke lod den 11
Tlf. 8627 2705 Tlf. 8627 0973 Tlf. 8627 1280

Med ven lig hil sen



2

Drifts regnskab
for Grund ejer for enin gen Stor høj 1.1.1997 til 21.12.1997

Ind tæg ter    Regn skab          Bud get

Kon tin gent
 66 mdl. a 1200: 79200.00 79200.00
 2 mdl. a 500: 1000.00 1000.00
Ra bat
 129 x 75 (134 x 75): –9675.00 –10050
Gebyr (sen betaling) 935.00 
Renter 6476 47 2500
Vederlag, vandafledning 3423.76 3500
Tilskud fra Hørret Vandværk 500.00 500

Indtægter ialt 81860.23 76650

Udgif ter

Generalforsamling + møder 1675.35 2500
Kopier, porto, girokort 927.35 750
Kontingenter, gebyrer 400.00 500
Di verse 1875.00 2000
Hensættelse 30000.00 30000
Årets overskud 46982.53 40900

Udgifter ialt 81860.23 76650

(alle be løb i kro ner!)    23.1.98/JBL
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Ba lan ce pr. 31.12. 1997

Ak ti ver

Kas se be hold ning 158.25
In de stå en de, Gi ro Bank 16235.34
In de sta en de, L & S Bank  286952.11

Til go de ha ven de hos med lem mer ne vedr. 1997: 
 

HV, kbm- - pris 97 73843.76
HV, fast af gift 97 21250.00
grøn af gift 97 42500.00
HV, re gu le ring vedr. 96 -- 9800.75
ialt be talt til HV 97 127793.01
til ÅKVfvand af led ning 97 115427.36
ÅKV, re gu le ring vedr. 96 -- 10706.60
ÅKV, re gu le ring vedr. 95 -- 193.90
ialt be talt til ÅKV 97 104526.86
vand ud gift ialt 97 232319.87
ind be tai in ger fra medl. 97 241363.47

Dif fe rens -- 9043.60
til go de hos medl. pr. 31.12.96 -- 268.71
til go de hos medl. pr. 31.12.97 -- 9312.31

Ak ti ver ialt 294033.39

Pas si ver

Egen ka pi tal
SaI do pr. 1.1.97 47050.86
Årets over skud 46982.53

Sal do pr. 31.12.1997 94033.39

Hen sat til re no ve ring af klo ak net m.v.  200000.00

Pas si ver ialt 294033.39

Regnskabet er revideret og godkendt, kassebeholdningen er
optalt, giro- og bankbeholdning er konstateret via årsopgørelse.

Storhøj den 28.1.1998

Hel mer Kemp An der sen
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Hun de pen sion søges
Er der no gen, der en gang imel lem vil åbne de res hjem for Tes sa?  

Det dre jer sig vel om ca. en week end hver tred je må ned. Hun bli ver
des vær re kø re syg, så vi sy nes det er synd at tage hen de med, når vi
skal på fa mi lie be søg på Sjæl land, og vi sy nes også det er synd at af le -
ve re hen de et sted, hvor hun skal
til brin ge det me ste af ti den i et bur.  

Du/I skal na tur lig vis have det sam -
me for ulej lig he den som vi skul le
be ta le i den hun de pen si on, vi hid til
har brugt, dvs. kr. 65 pr. døgn.  

PS: Hun er me get bør ne ven lig.  

Tove og Ebbe, telf. 8627 6810

De ak ti ve da mer på Stor høj, der
vir ker på for skel li ge hånd værks -
mæs si ge og fe mi ni ne fron ter un -
der be teg nel sen Hek se rin gen, har 
fået plads til nog le få ny med lem -
mer.

Har du lyst til at møde an dre og
til at  bru ge dine kre a ti ve si der i
hyg ge ligt sel skab med an dre, så
tag en rask be slut ning og ring til
Lise Gjel strup, tlf. 8627 0158,
hvor du kan få mere at vide om,
hvad der fore går og hvor når.

Hek ser in gen
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Be boer foren in gen af holder
gen er al for sam ling

den 17. april i Sogne hu set


