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Generalforsamling 8.04.2017 - Referat

1. Valg af dirigent - valgt blev advokat Gert Storkborg Jensen

Gert Storkborg Jensen, takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetællere, valgt blev Søren Jensen og Yrsa Nielsen

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, formanden oplæste beretningen.

Efterfølgende gjorde Torben Hanitz opmærksom på at formanden Dorthe Christensen var på valg i
år og ikke Bodil Trøster. I indkaldelsen stod der at Bodit Trøster var på valg. TorbenHarrtiz
henviste til bestyrelsesreferat, og Heidi Nielsen spurgte hvorfor fejlen ikke var blevet rettet i det
efterfølgende referat. Bodil Trøster oplyste, at hun var blevet valgt som 2. suppleant til bestyrelsen,
det var en skrivefejl i referatet. Gert Storkborg Jensen oplyste at en suppleant der kommer i
bestyrelsen er valgt på de vilkar, som den afgående er valgt på - det betyder at Dorthe Christensen
er på valg i år og Bodil Trøster til næste år. Birte Jakobsen gjorde opmærksom på at hun var blevet
smidt ud af bestyrelsen, og ikke som nævnt i beretningen selv havde ønsket det. Beretningen blev
efterfølgende enstemmig godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab. Hans JørnBay gennemgik foreningens regnskab. Torben Hanitz
spugte hvorfor der ikke var bogført indtægter i forbindelse med Sct. Hans arrangementet.
Hans Jøm oplyste at indtægterne var modregnet udgifterne. Hvad betales der for at fa slået
græs og hvad får webmaster? 7000 kr. i alt oplyste Hans Jøm Bay. Erik Nielsen mente at
man godt kunne bruge nogle flere penge på grusvejene. Der blev gjort opmærksom på at
indtægter i forbindelse med ejerskifte ikke var indtægtsført løbende. Regnskab blev
efterføl gende enstemmig godkendt.

5. Rettidig indkomne forslag. Gert oplyste, at der i alt er 6l stemmeberettiget, heraf 14
fremmødte med fuldmagt.

Forslag fra Jan Nielsen vedrørende en tilføjelse til §5 i vedtægten om at "Generalfosamlingen
vælger formand, kasserer og udvalgsformand for vej og st. Torben Harritz begrunder forslaget med
vigtigheden i at generalforsamlingen kende "det hoved" der skal være formand henholdsvis
kasserer. Søren Jensen mener ikke at der er nogen der ville stille op som formand, hvis man på
forhand skal tage stilling til formandsjobbet. Erik Nielsen oplyste at han var med i en
grundejerforening, hvor man måtte ændre regleme, da ingen på forhånd ville vælges som formand.
Dorthe Christensen begrundede hvorfor bestyrelsen selv skulle vælge en formand/kasserer.

Forslaget kom til skriftlig afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget, hverken med kvalificeret flertal
eller med almindelig flertal.

Forslag fra bestyrelsen vedrørende en tilføjelse til §5 om at et bestyrelsesmedlem kan max.
Vælges for 3 sammenhængende perioder. Torben Harritz var både for og imod forslaget. Hvad er
der i vejen for at man kan sidde i bestyrelsen i20 fu, hvis man gør det godt? Børge Bjertrup mente,
at det skal være frivilligt hvor længe man vil sidde i bestyrelsen. Dorthe Christensen oplyste, på
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spørgsmålet om hvorfor bestyrelsen havde medtaget dette forslag, at det var et ønske om at sikre en
løbende fomyelse i bestyrelsen.

Forslaget kom til skriftlig afstemning, i alt 61 stemte, heraf 30 for og 29 imod, 2 blanke stemmer -
forslaget blev ikke vedtaget endeligt på denne generalforsamling - kræver 2/3 flertal. Hvis
bestyrelsen ønsker forslaget til behandling igen kan dette ske på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor det så kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte

Forslag til asfaltering fra Sørkelvej til første sidevej, ca 100 m. Forslag fra Jan Nielsen. Torben
Hanitz oplyste at der var problemer med at skrabe den første stikvej, hvis der kommer asfalt helt til
vejkrydset. Blandt andet sand på asfalten. Hvad koster asfalt + slidlag. Hans Jøm Bay oplyste at
slidlag koster ca. 50 l<rlm2. Børge Bjertrup spurgte om man kunne få ekstern hjætp til
vedligeholdelse af grusvejene? Hvor mange holder vores veje? Jeg vil gerne hjælpe til med
vejvedligeholdelse. Erik Nielsen kom med forslag om at køre et tynd lag granit på vejene, som man
har gjort i Teglgårdsparken.

Forslaget kom til skriftlig afstemning, i alt 60 stemte heraf 25 for og 32 imod,3 blanke stemmer -
forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag til asfaltering fra Sørkelvej til vejkryds, ca. 200 m.

Forslaget kom til sl«iftlig afstemning, i alt 60 stemte heraf 31 for og 28 imod, 1 blanke stemmer -
forslaget blev vedtaget - simpelt flertal.

6. Fremlæggelse af budget til orientering. Hans Jørn Bay gennemgik budgettet. Oplyste at
der er problemer med dræn igennem vores område, men det er ikke afklaret hvem der skal
vedligeholde? Torben Harcitz oplyste at der ikke var overført 25.000 kr. til jubilæumskonto
som tidligere besluttet. Jan Nielsen oplyste at han geme vil slå græsset for 3700 kr. Frede
Søgaard oplyste at bestyrelsen frit kan flytte penge fra en konto til en anden. Erik Nielsen
mente ikke at der måtte opkræves kontingentpenge til en jubilæumskonto.

Budgettet blev vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg fra bestyrelsen er Mogens Rasmussen og Dorthe
Christensen. Følgende ønskede valg til bestyrelsen: Mogens Rasmussen, Dorthe
Christensen, Svend Aage Christensen, Jan Nielsen, Birte Jakobsen og Susanne Harritz.

Skriftlig afstemning, hvor der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der blev afgivet 59 stemmer,
1 stemme var ugyldig. Mogens Rasmussen fik 41 stemmer, Dorthe Christensen fik46 stemmer og
Svend Aage Christensen 42 stemmer.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. Følgende ønskede valg som suppleant: Gert Thomassen,
Susanne Harrtiz, Jan Nielsen, Nikolaj Sørensen og Frede Søgaard.

Skriftlig afstemning hvor der skul1e vælges 2 suppleanter. Gert Thomassen fik 41 stemmer (valgt
for 2 år) og Frede Søgaard 23 stemmer (valgt for 1 år)

10. Valg af udvalgsmedlemmer til Vej og Sti. Torben Søgaard var på valg. Følgende ønskede
valg: Torben Søgaard og Jan Nielsen.
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Skriftlig afstemning, 51 stemte, heraf 38
Toben Søgaard blev valgt.

stemmer på Torben Søgaard, 12 på Jan Nielsen og 1 blank.

11. Valg til suppleant til Vej og Sti. Følgende ønskede valg: Erik Nielsen, Morten
Meulengracht og Yrsa Nielsen.

Skriftlig afstemning hvor Morten Meulengracht fik 25 stemmer, Erik Nielsen 18 stemmer og yrsa
l3 stemmer. Morten Meulengrath blev valgt

12, Valg af revisor. Frede Søgård blev valgt

13. Valg af revisorsuppleant. Åse Søgaard blev valgt

14. Eventuelt. Torben Harritz gjorde opmærksom på at referat fra generalforsamlingen skulle
underskrives af formanden og dirigenten. Børge Bjertrup forslog at der blev anskaffet en
trjertestarter og en redningskrans, ligeledes ville han gerne §ælpe med vejvedligeholdelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Gert Storkborg Jensen Dorthe Christensen

Ref. Mogens Rasmussen
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