Forslag til generalforsamling i grundejerforeningen Slettebjerget 96-191, 18. september 2018.
Behandles under dagsordens pkt. 5 (Opdateret 13.09.2018)

Forslag fra bestyrelsen ang. etablering af ny boldbane/mulitibane ved varmecentralen
Baggrund for forslag:
Den nuværende boldbane ved varmecentralen er i meget dårlig stand, og bestyrelsen foreslår at
den der etableres en ny boldbane/multibane på samme område som den nuværende.
Forslag:
Bestyrelsen har indhentet et tilbud/forslag på en ny boldbane/multibane i samme størrelse som
den nuværende (8,8 x 16,7 meter). I det indhentede tilbud/forslag vil banen være omkranset af
panelhegl og have sort nylon-net spændt ud over toppen. Panelhegnshøjde i siderne er 1 meter og
i enderne 4 meter.
Banen vil være udstyret med nye ”indbyggede” mål og måske basket kurve over målene, samt to
ekstra stolper midt på banen i siderne, hvor der kan opsættes net til andre spil.
Bundlaget udføres i miljøvenligt genbrugsgummi, som sikrer at banen kan bruges til flere formål
og mindsker støj.
Vi har lagt vægt på en langtidssikret løsning i høj kvalitet. Anlæg af en ny multibane må forventes
at gøre området mere attraktivt for børnefamilier, og samtidig forskønne området. Prisen er
desværre høj, og er ud fra det modtagne tilbud/forslag estimeret til ca. 390.000 kr. Hvis forslaget
vedtages vil bestyrelsen arbejde videre med det indhentede tilbud/forslag, og indhente yderligere
tilbud/forslag for at sikre den bedste løsning og den bedste pris. Bestyrelsen ønsker
generalforsamlingens mandat til at arbejde videre med en løsning som ligger indenfor en
økonomisk ramme på 390.000 kr.
Finansiering af forslag:
Forslag 1:
Banen finansieres gennem allerede opsparede midler, og en forhøjelse af grundejerkontingentet
med 1200 kr. (pr. husstand) i det kommende budget (2018/2019). Banen kan så etableres i
2018/2019
Forslag 2:
Banen finansieres gennem allerede opsparede midler, og en forhøjelse af grundejerkontingentet
med 600 kr. (pr. husstand) i de kommende to budget år (2018/2019 og 2019/2020). Banen kan så
etableres 2019/2020.

Ønsket afstemning og rækkefølge:
1. Det skal stemmes for eller imod etablering af ny boldbane/multibane med
finansieringsforslag 1.
2. Hvis første afstemning forkastes, skal der stemmes for eller imod etablering af ny
boldbane/multibane med finansieringsforslag 2.

Omkostning til gennemførelse af forslaget er indarbejdet i bestyrelsens budgetforslag som
behandles under dagsordens pkt. 7.

