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Referat af generalforsamling i Solrød Strands Strandrensningslaug 

d. 17. februar 2017. 

Til stede 

 Niels Hörup (formand), Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune  

 Preben Larsen, Solrød Strands Grundejerforening 

 Allan Strassmann, Karlstrup Strands Grundejerforening 

 Søren Kunst, Jersie Strands Grundejerforening 

 Liselotte Brink Frederiksen, Jersie Strands Grundejerforening 

 

 Mikkel Busck, Sekretær, Team Natur og Miljø, Teknik og Miljø 

 Niels Peter Christensen, Klimaagenterne 

 

 Afbud fra Jacob Nøjgaard, Karlstrup Strands Grundejerforening og Hans Odder, Solrød 

Strands Grundejerforening 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Niels Hörup blev valgt som dirigent. Niels takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden henviste til Strandrensningslaugets artikel til udgivelse marts 2017 i 

Strandsiden. 

3. Godkendelse af laugets regnskab 

Der var til generalforsamlingen udsendt et revideret årsregnskab, som udviste samlede 

kontingentindtægter på 443.950 kr., tilskud fra Solrød Kommune på 412.800 kr., samt 

andre indtægter på 23.700 kr. I alt samlede indtægter på 880.450 kr.  

Med udgifter til strandrensning, analyser og administration på i alt 930.440 kr. blev 

årets resultat -49.990 kr. 

Aktiverne udgjorde 574.034 kr. (indestående i Nordea) og en egenkapital på 474.953 

kr.  

 

Revisionspraksis er jf. revisionsprotokollat ændret således, at bogholder og betaler er 

adskilt. I praksis skal både regnskabsfører og formand godkende hver betaling i 

banken.   

 

Revisionsprotokollat samt årsrapport blev herefter godkendt og underskrevet. 

 

4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af strandrensningsbidrag 

Jersie Strands Grundejerforening har i 2016 reduceret medlemsbidraget til 74.200 kr. 

Det i 2016 besluttede kontingentbidrag fra grundejerforeningerne forventes at fortsætte 

uændret i 2017. Endelig fastlæggelse af kontingent vedtages på de enkelte 

grundejerforeningers generalforsamlinger. Dette betyder, at der for 2017 budgetteres 

med en samlet indtægt på 840.400 kr. 
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I 2017 budgetteres med samlede udgifter på 933.000 kr. 

 

Dette resulterer i et budgetteret underskud på 92.600 kr.  

 

Med ovennævnte bemærkninger blev budgettet for 2017 godkendt.  

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Det er op til grundejerforeningerne at udpege kandidater (to fra hver forening), når de 

hver især afholder valg til bestyrelsen. 

 

6. Valg af revisor 

Generalforsamlingen genvalgte Jan Bjørn Laursen, Registrerede Revisor / Cand. merc. 

aud. fra BjørnLaursen Registrerede Revisorer A/S. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Ingen indkomne forslag 

 

8. Eventuelt 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden. 

 

 

Dato: 20.2.2017 

 

Formand Niels Hörup (dirigent) 

 


