
 

           

 

     Referat fra generalforsamlingen 

             fredag den 9. maj 2014 
 

Der var personer fordelt på parceller, som var med til generalforsamlingen. 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 

Formanden Niels Jensen bød velkommen til grundejerne. 
Niels Salkvist og Poul Lauritzen blev foreslået og valgt som stemmetællere.  
Anders Lyngsø blev foreslået og valgt som dirigent. 
 
Anders takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. 
Han gennemgik derefter dagsordenen, hvortil der ikke var kommentarer.  
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 

Beretning vedlagt. 
  
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var spørgsmål til beretningen og at alle kunne godkende 
beretningen. 
 
Beretningen blev således godkendt uden kommentarer. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 

Henning Petersen gennemgik det reviderede regnskab for perioden 1.1. 2013 – 31.12.2013 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen. 

 
A. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret. Dette blev vedtaget, og dermed er 
kontingentet fortsat 500 kr. pr parcel pr. år.  
 
B. Fremtidig legeplads. 
Formanden nævnte i sin beretning, at en grundejer havde gjort bestyrelsen opmærksom på, at nogle 
af legeredskaberne på legepladsen ikke var i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand. Disse 
legeredskaber har bestyrelsen derfor fjernet fra legepladsen.  
Bestyrelsen vil derfor foreslå, at der løbende over en del år indkøbes få men sikre og forsvarlige 
legeredskaber.  
Flere grundejere gav udtryk for, at det vil være en fordel for mange børn og voksne, at vi også 
fremover har en legeplads i området. En enkelt grundejer gav udtryk for, at det ville være rimeligt at 
grundejere, der ønsker legeredskaber til deres børn eller børnebørn selv sørger for at der sættes 
legeredskaber op på deres egen matrikel. 
En del grundejere foreslog på generalforsamlingen, at der nedsættes et udvalg som kunne arbejde 
hen imod en indstilling til bestyrelsen om, hvordan vores fremtidige politik på legepladsområdet 
kunne udformes og effektueres – herunder også at der gives bud på økonomien og de 
forsikringsmæssige sider af sagen.. 
Dette blev vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med at nedsætte et sådant udvalg. 
  
C. Mulighed for udsendelse af e-mails til de grundejere, der ønsker det. 

 



 

Dirigenten gjorde rede for, at en sådan vedtagelse ville kræve en vedtægtsændring, idet ikke 
halvdelen af grundejerne var fremmødte, hvorfor punktet kun kunne debatteres på den ordinære 
generalforsamling. En evt. vedtagelse vil først kunne ske under den ekstraordinære 
generalforsamling, der fandt sted umiddelbart efter afviklingen af den ordinære. 
Af samme grund blev punktet sat på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. 
Der blev givet udtryk for tilfredshed med, at der i forslaget fra bestyrelsen blev givet udtryk for, at 
der ville blive mulighed for som grundejer selv at beslutte, hvorvidt man ønsker at modtage 
materiale fra foreningen i elektronisk eller i papirform.  
Flere gjorde opmærksomme på, at det ville kunne spare foreningen for store portoudgifter, hvis 
forslaget blev vedtaget og at mange benyttede sig af muligheden for modtagelse af materiale i 
elektronisk form. 
 

 

5. Forslag fra medlemmer.  
 

Der var ingen forslag fra grundejere. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rita Lauritzen og Ulla Kjeldsen-Kragh.  
Begge var villige til genvalg og blev valgt. 
 

7. Valg af suppleanter. 
 

Begge suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt. 
  

1. Peder Bøgh Jensen 
2. Hanne Poulsen 

  
8. Valg af 2 revisorer. 
 

De to revisorer Per Balch Sørensen og Bent Andreasen blev begge genvalgt. 
 

9. Valg af revisorsuppleant. 
 

Viktor Lysgaard blev genvalgt til revisorsuppleant. 
 

10. Evt. 
 
Der var intet til dette punkt. 
Anders takkede for god ro og orden under mødet.  
Han gav herefter ordet til formanden. 
 
 
Formanden siger takkede Anders, som udførte hvervet som dirigent godt og professionelt.  
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