
- HVIDEGARDENS GRUNDEJERFORENING -

Til

Grundejerforeningens medlemmer.

Maj 1973.

Hoslagt fremsendes et eksemplar af grundejerforeningens regnskab

for året 1972.

Da der efter bestyrelsens opfattelse ikke for Øjeblikket er

problemer af særlig interesse for grundejerforeningen, har be

styrelsen besluttet, at man vil undlade i år at afholde general

forsamling, således at foreningens næste generalforsamling - med

mindre ganske særlige problemer skulle opstå - vil blive afholdt

i foråret 1974.

Måtte nogle af foreningens medlemmer have problemer, der Ønskes

forelagt for bestyrelsen,bedes henvendelse herom rettet til for

manden.

Bestyrelsen vil iØvrigt gerne

fØlgende henstillinger:

l. Græsslåning, bØr undgås

2.

3.

overfor foreningens medlemmer gentage

lØrdag mellem kl. 12 - 15 samt

sØndag mellem kl.-12 - 16.

Til hundeejere henstilles ikke at lade deres hunde færdes

uden ledsagelse i området. De lØsgående hunde er flere

steder en stor gene i andres haver - både for så vidt angår

Ødelæggelse af beplantninger m.m. og det uæstetiske forhold

disse hunde frembyder.

Det henstilles til medlemmerne at sØge at forhindre unge

menneskers unØdige kørsel med knallerter på vejene i

Hvidegårdsparken.



4. Endvidere henstilles det til de bilkØrende:

a) at færdes med nedsat hastighed i området,

b) ikke at parkere biler ud for indkØrsler til de

enkelte ejendomme i begge sider af vejen eller at

parkere biler i græsrabatterne.

-0-0-0-

Det kan iøvrigt oplyses, at nogle unge mennesker vil foranstalte

Sankt Hansbål på bålpladsen syd for skrænten. Bålet vil blive

tændt Sankt Hansaften kl. 21.

Endelige vedlægges girokort til brug for betalingen af kontingent

for året 1973 med kr. 90,00. Det henstilles indtrængende, at

kontingentet indbetales senest den l. juli 1973.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



- RE VISION S- OG FORVALTNINGS-INSTITUTET -

Hvidegårdens Grundejerforening.

Resultatopgørelse for 1972.

1971:

7.830,00

672,32

123,81

0,00

8.626,13

Medlemskontingenter •.•••.•.••••.•••..••••..••••••••••.•
Renter:

Bankbog 679848 li O. iii • Cl •••••• <li •••••••••• 6 •• III <) •• iii •

Bankbog 365862 •••.••••••••.....••••••••••.•.•..•••.••••
Giro Cl Il • iii •• Cl •••• - ••••••• iii • Cl Cl GI ••• oJ .-. e Cl " iii • Il Q ••••• Ol -o Il •••• - •• iii- • iii

7.830,00

234,68

342,90

57,33

8.464,91

2.307,31

2.842,37

429,81

155,00

314,66

6.049,15

2.576,98

Heraf går til:
Vejbelysning ••.••.••.••.••••••••..••••••

Vedligeholdelse •••.••...••••••••••••••••

Saltning li> iii • iii •• e •••• o Il • o iii • iii •• iii • iii iii • Cl •• (!I •• iii GI

Græsslåning 1iI- ••• Cl Cl iii ••• Cl Cl Cl Cl Q G ••••• Cl <li (I e • iii Il iii iii el

Omkostninger

ÅRETS OVERSKUD

Status pr. 31/12 1972.

AKTIVER:

2.307,31

2.783,38

691,44

90,00

273,00

kr.

6.145,13

2.319,78

8.636,23

2.319,78

851,28

3.717,32

7.112,63

11.681,23

3.045,00

6.059,25

2.576,98

11.681,23

Girobeho ldning •.••..•.••.••••.•..•.••••••.••..•••....••

Bankbog nr. 679848 ••••..••••••.••.•••••...•.•••.•••••••

Bankbog nr. 365862 ••••.•.•••.•.•••••••••....••••••••.•.

kr.

PASSIVER:

Sikringskonto ••.••.••••.•••.•••••..•.•.•.•..•••••.•••••

Kapitalkonto:
Saldo 1/11972 •••••••.•.••••••••.•.•••••
+ Årets overskud ••.••...•••.••.•••.•••••

kr.

95,48

3.952,00

9.953,53

14.001,01

3.045,00

10.956,01

14.001,01

Ovenstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med

foreningens bogfØring.

København, den 3. april 1973.

S.Vasehus Madsen

statsaut.revisor


