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Uddybende beskrivelse af forslaget 
Detaljeret beskrivelse af forslaget. Hvorfor fremsættes forslaget, og hvad indebærer det?  
Hvis der er alternative muligheder, bør de alle beskrives med hhv fordele og ulemper og med en begrundelse for, hvorfor en 
af løsningerne foreslås frem for en anden.  

 
Forslaget fremsættes bl.a. med baggrund i de seneste tyverier fra biler i carporte. Forslaget indebær udskiftning af 
eksisterende lamper i carporte( der er pt ikke lys i alle carporte)med LED-bånd. Dette vil betyde langt mere lys i carportene 
og dermed mindske risiko for tyveri 
 
 
 

Afstemning 
Det bør beskrives præcist, hvad der skal stemmes om. Det bør formuleres på en sådan måde, at der kan stemmes ja eller 
nej. Der kan stemmes om flere alternativer. Der skal også være mulighed for at stemme nej.  

 
Der skal stemmes om lamper skal udskiftes med LED bånd 
 

Pris (inkl. moms) 
Hvad koster det at gennemføre af forslaget? Der opfordres til, at der indhentes og vedlægges flere sammenlignelige tilbud 
(gerne 3) ud fra et detaljeret udbud, hvor ydelsen er detaljeret beskrevet. Tilbuddene bør være gældende mindst én måned 
efter generalforsamlingen, så priserne ikke ændres efter afstemningen. 

 
Der er i januar 2021 indhentet tilbud på dette. Prisen udgjorde dengang kr. 66.000 ex moms.  
 
 
 
 

Hvem er ansvarlig for gennemførsel af forslaget, hvis det vedtages? 
Hvordan skal forslaget gennemføres? 
Kan du selv stå som ”projektleder”, eller har du brug for hjælp til det?  
Hvor mange personer vurderer du, at der skal indgå i et evt. arbejdsudvalg? 

Jan Knudsen er ansvarlig 
 
 
 

Kræver forslaget løbende vedligeholdelse? 
Vil det påvirke foreningens løbende økonomi eller andre forhold, hvis forslaget gennemføres? 

 
 
 

Kræver forslaget godkendelse hos offentlige myndigheder? 
Forslaget er af Jan Knudsen drøftet med Hillerød kommune, teknisk forvaltning der henviste til den underleverandør der 
varetager opgaven for dem. Dette er Citelum, der også er dem der har afgivet tilbud på opgaven 
Kan være kommune, politi, miljøgodkendelse mv. 

 

Evt. 
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