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1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år 

samt fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår, at der etableres en basketball-bane på Østre fællesareal. (Se 
bilag) 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for år 2008 fastsættes til kr. 370,00. 

5. Forslag fra medlemmerne: 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

6. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen: 
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Simon von Spreckelsen, Helle Jæger 
(genopstiller ikke) og Jørgen Skindhøj (genopstiller ikke) samt suppleant Danny 
Bænke. 

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: 
På valg er revisorerne Torsten Hofmann-Petersen og Niels Hosbond Petersen samt 
revisorsuppleanterne Søren Berger og Erika Vosgerau 

8.  Eventuelt 
  
 

Med venlig hilsen 
 
Grundejerforeningen  
BRØNSHOLMGÅRD 
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Etablering af basketball-bane på Østre fællesareal. 
 
Igennem de seneste år har vi i bestyrelsen prioriteret at få renoveret legepladsen på det Vestre fællesareal, således det 
lever op til dagens sikkerhedsregler. Legepladsen er indrettet til at opfylde behovet for børn i alderen 2 – 10 år.  
 
For til stadighed at holde fællesarealerne attraktive ønsker vi nu også at tilbyde et øget aktivitets-tilbud til de lidt ældre 
børn i alderen 10-16 år ved at etablere en basketball-bane. 
Banen påtænkes anlagt på Østre fællesareal på "den lille græsplæne" mod vest, hvor den eksisterende "sandkasse" med 
utidssvarende sveller fjernes. 
 

o På den eksisterende græsplæne anlægges stabilgrus > knust granit, begge lag vibreres og udenom bankes en 
bande, så belægningen ikke forsvinder. Om nødvendigt anlægges dræn. 

o Der nedgraves 2 stålstativ basketball-kurve (gerne højde regulerbare)  med "lænker" i stedet for net (det er 
mere vandal-sikkert)  

o Året efter efterfyldes med knust granit og anlægges gummifliser så det ikke larmer, men hvor det er muligt at 
drible.  

 
 
 
 
Afgravning af 0,2 m muld udlagt i bunke uden for banen, 
levering og udlægning af 0,3 m stabiltgrus i fast mål og                                            
3 cm stenmel 0-3 (knust sten).  
Arealet er opmålt til 23 x 12 m, i alt 276 m2 Overslagspris kr. 80.000,00 
 
Levering og lægning af 50x50x5 cm betonfliser rundt om 
hele banen afsluttet i højde med stenmel (overfladevand  
løbe over flise) i alt 35 m2 Overslagspris kr. 10.000,00 
 
Planering af muld omkring banen incl. rivning og græssåning. 
Arealet skønnes til 300 m2 Overslagspris kr.   9.000,00 
 
Til retablering af ødelagt adgangsvej bør der afsættes et beløb. 
Forslag Overslagspriskr.    7.000,00 
 
Udgravning af 0,8x0,8x0,9 m hul til faststøbning af 
Basketballkurv incl. beton, i alt 2 stk.         Overslagspris kr.   6.000,00 
 
 
Her til kommer evt. beplantning og bænke 
 
 
 


