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Referat af ordinære generalforsamling afholdt d. 11. august 2012, kl. 11:30.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beregning
3) Kassererens fremlæggelse af regnskab
4) Kassererens fremlæggelse af budget
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Fastlæggelse af rykkergebyr
7) Fastlæggelse af revisorhonorar
8) Behandling af indkomne forslag
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer – kasserer og sekretær
10) Evt.

Formand Mikael Christiansen bød velkommen til generalforsamlingen. Tilstede var repræsentanter
for 9 parceller, og derudover 1 fuldmagt til stemmeafgivelse.

Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Carl Krarup, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Formandens beretning 2011 / 2012
Mikael Christiansen gennemgik beretningen.
Vedr. grenafhentning (2012) blev det besluttet at vi fortsætter 1 år mere, hvorefter vi må gøre op
hvor mange som benytter muligheden, og vi skal derfor opfordre grundejerne til at gøre brug af
tilbudet. Næste grenafhentning finder sted i uge 44.

Kassererens fremlæggelse af regnskab 2011
Da kasserer Flemming Fontel havde meldt afbud grundet ferie, fremlæggedes regnskabet af
formanden.
Regnskab skal fremover sættes op i indtægter / udgifter.
Spørgsmål til udgift til rydning af sti. Udgift er afholdt af grundejerforeningen – men fremover
opkræves de tilstødende grundejere såfremt stien ikke bliver holdt.
Regnskab blev godkendt.

Kassererens fremlæggelse af budget 2012
Budget blev gennemgået. Budgettet blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingent
Kontingent blev foreslået nedsat til kr. 600,-, bl.a. grundet i de mange penge som står.
8 stemmer for – forslaget godkendt.

Fastlæggelse af rykkergebyr
Med 8 stemmer for, blev rykkergebyr fastsat til kr. 100,-.

Fastlæggelse af revisorhonorar
Med 8 stemmer for, blev revisorhonorar fastsat til kr. 400,-

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om, at vejarbejde slås sammen til én som også står for al ved ligeholdelse samt snerydning mv., i stedet for nuværende ”vejmand” som står for små-vedligehold.
Det blev besluttet, at dette var op til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nuværende kasserer Flemming Montel havde oplyst, at han stillede op, såfremt ingen andre ville.
Til kassererposten opstillede ligeledes Palle Steenbøl.
Palle Steenbøl blev valgt med 8 stemmer for.
Til sekretærposten var der ingen nye opstillede, Linda Jørgensen blev genvalgt.
Til revisorposten opstillede Ulrik Jensen. Ulrik valgt med 8 stemmer for.

Eventuelt
Udkørsel Strandhøjvej. Spørgsmål til om hegn/plankeværk er lovligt. Mikael lovede at undersøge.
Kan spejl sættes op? Mikael undersøger.
Det opfordres til at sætte farten ned! Det både støver og der er megen trafik på vejene. Mikael
undersøger hvad det koster at få evt. støvbinder på vejene (specielt på Strandhøjvej).
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

