
Generalforsamling 25 juli 2021 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
 
Til generalforsamlingen var mødt 24 personer/18 grundejere 
 
1. Preben Svanekær blev valgt som dirigent. Jens Kristensen og Christa Knudsen blev 

valgt som stemmetællere. 
2. Formanden bød velkommen og aflagde fdormandens beretning. Formandens 

beretning er godkendt.  
Medlemmerne pålagde bestyrelsen at gennemgå og modernisere 
grundejerforeningens vedtægter. 

3. Michael fremlagde regnskabet, fortalte at vi er 107 medlemmer. Alle har indbetalt 
i 2020, 4 betaler kun vejbidrag. 
Kæmpe ros til Michael for det store arbejde. Regnskab godkendt. 
 
Henning oplyser, at han gerne vil bruge sten/skkærver som de bruger i Enghaven. 
Det får han lov til, trods den højere pris. 

4. Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, så 2 i samme husstand 
gerne må sidde i bestyrelsen. 

Afstemning om ændring:  Ja 14  Nej 4 

 

Valg af bestyrelse Michael, Benny, Henning modtager genvalg. Alle valgt 

Christa suspenderede den alm. Generalforsamling, man fortsatte med den 
ekstraordinære generalforsamling. 

 



Afstemning om vedtægtsændring for 14, imod 3, 1 stemte ikke. 

Vedtægten er ændret. 

Susanne går ud af bestyrelsen, Anne stiller op og bliver valgt. 

Suppleant Jens K modtog genvalg og blev valgt, Susanne stiller op og blev valgt. 

Valg af revisor, Christa blev valgt, suppleant Preben Svanekær blev valg. 

 

EVT 

-Forslag om at flytte generalforsamlingen, der blev forslået august, september 
eller maj/april. Det forsllås der det afholdes samme dag som drænlaget, da flere 
sidder i begge bestyrelser, og der ville være mulighed for fælles spisning. 

- Christa vil gerne ændre regnskabsåret, hvis generalforsamlingen ændres. 

- Henning oplyser at beskæringen nogle steder, speciels på Fyllavej og Østvej, ikke 
er i orden. Grundejerne opfodrdres til at kigge på egen beplantning og få 
beskæringen i orden. 

- Hvordan forholder man sig til at sætte skilte op med fart. Christa oplyser, det er 
kommunens planregler der gælder. 

- Der spørgers efter spejl, ved Østvej, vi blev enige om, at det sættes på en stander 
der er i forvejen. 

- Henning har indhentet tilbud på et materiale der minimerer støv, det vil koste ca 
15.000 kr, pr år. 

- Forslag om socialt arrangement evi i ishuset; ingen interesse. 

 

Formanden takkede for fremmødet 

 


