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Husk at Glmelde jer vores nyhedsbrev hvis ikke allerede du er det.  

i fremGden kan du finde en masse vigGg informaGoner inde på vores hjemmeside

http://eepurl.com/drVYpH
http://afdelinga.dk/


INDHOLD 

 
 
Kære Havelejere, hermed indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling. 

Som det fremgår under indhold samt dagsordenen, skal vi vedtage om vi ønsker at få lavet 
en projektering af vandleding i afdeling A, samt godkendelse af udførsel af vandledning i af-
deling A 

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen tirsdag den 12. oktober kl. 17:00 til den ek-
straordinære generalforsamling i vores fælleshus i foreningen. 

 

 

De bedste hilsner  
Bestyrelsen 

Bilag 1 Indkaldelse 

Bilag 2 Budget



Kolonihaveforbundet Danmark

Sommerhuskolonien Afdeling A

Rødovre, den 03. oktober 2021

Til alle havelejere

I henhold til vedtægternes § 9 indkalder bestyrelsen til

Ekstra ordinær generalforsamling
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 17.00

Foreningens fælleshus.

Med følgende
D A G S O R D E N:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Forslag til projektering af vandledning i afdeling A
4. Forslag til godkendelse af udførsel af vandledning i afdeling A
5. Eventuelt

De bedste hilsner
Bestyrelsen



000000 1

Overslagspriser på nye vandinstalationer AFD, A Data: 03.10.2021

Estimerede anlægsudgifter på vand i alle haver AFD A Antal haver Pris pr. have kr.  KR. unden moms KR. med moms 

Afdeling  A 266 17.000,00 4.522.000,00 5.652.500,00

Projekt og udbud AFD A Antal haver Pris pr. have kr.  KR. KR. med moms 

Afdeling  A 266 876,38 233.118,09 291.397,61

Tilsyn under udførelse 40 uger  * 10.000 pr uge AFD A Antal haver Pris pr. have kr.  KR. KR. med moms 

Afdeling  A 266 723,33 192.405,06 240.506,33

Samlet overslagspris på nye vandinstalationer, projekt og udførelse AFD, A  KR. unden moms KR. med moms 

Overslagspriser på nye vandinstalationer AFD, A  KR. unden moms KR. med moms 

Estimerede anlægsudgifter på vand i alle haver i afdeling A 4.522.000,00 5.652.500,00

Projekt og udbud i alle haver i afdeling A 233.118,09 291.397,61

Tilsyn under udførelse med Entrepernøren i afdeling A 192.405,06 240.506,33

Samlet overslagspris på nye vandinstalationer, projekt og udførelse AFD, A 4.947.523,15 6.184.403,94

Samlet pr. have  Afdeling A 18.599,71 23.249,64

UFO pulje på 20 % af overstående overslagspriser 989.504,63 1.236.880,79

UFO pulje på 20 % af overstående priser, til eventulelt ekstra udgifter til entreprenør samt til advokat ved kontraktskrivning med Rådgiver og  Entreprenøren.


