
DYSSEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referat af ordinær generalforsamling 

 
TORSDAG DEN 9. MAJ 2013 KL. 10.00 PÅ AGERSØ KRO 

 
Lars Frederiksen (LR), fmd., bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over det store 
fremmøde, idet 23 af foreningens 58 parceller var repræsenteret med i alt ca. 35 fremmødte. LR 
rundsendte en adresseliste over foreningens medlemmer til evt. rettelser, hvorefter den korrigerede 
liste vil blive sendt ud med referatet. 
 
Dagsorden med referat: 
 

1. Valg af dirigent 
Jørgen Elgeti (JE), nr. 3, blev foreslået og valgt. JE kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt varslet. 
 

2. Formandens beretning 
LF aflagde beretning med udgangspunkt i skriftligt oplæg (vedhæftet). Beretningen blev taget til 
efterretning uden kommentarer. 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
Dirigenten foreslog, at pkt. 3 og pkt. 7 blev behandlet samtidig under pkt. 3, og det blev vedtaget. 
Jørgen Mortensen gennemgik det udsendte årsregnskab og budget i nøgletal. Regnskabet er blevet 
væsentligt forenklet, efter at grundejerforeningen er overgået til Agersø Vandværk. Regnskabet er 
gennemgået og godkendt af foreningens revisor Hans Koch, og da der ikke var spørgsmål til 
regnskab og budget, blev begge dele godkendt. 
 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
Forslag fra bestyrelsen vedr. fortsat vedligeholdelse af Digevej med knust asfalt. 

LF fremlagde bestyrelsens forslag om, at der samtidig med 2. lag knust asfalt på stamvejen også 
lægges knust asfalt i køresporene på stikvejene og vendepladserne. Priser og resultatet af den 
vejledende afstemning er som fremlagt i formandsberetningen, og bestyrelsens forslag blev herefter 
godkendt uden kommentarer. 
 

5. Valg af bestyrelsen.  
Jørgen Mortensen og Christian Brøndum er på valg – begge er villige til genvalg. 

Genvalg til begge. 
 

6. Valg af 1 eller 2 revisorer 



Genvalg af Hans Koch. 
 

7. Fastsættelse af årskontingent og vedlagte forslag til budget 
Se pkt. 3. 
 

8. Sommerfest 
LF orienterede om, at det på sidste års generalforsamling blev besluttet, at sommerfesten skulle gå 
på tur mellem stikvejene, og at stikvej 4 skulle starte. Sommerfesten 2013 skal således afholdes af 
stikvej 3, og repræsentanter fra stikvej 3 meldte sig straks som arrangører med IDT fra bestyrelsen 
som koordinator. 
 

9. Eventuelt 
Henrik Toft Jensen, nr. 67, som er formand for Købmandsforeningens bestyrelse, orienterede om 
status på økonomiske og praktiske forhold omkring overdragelse og videre drift af 
købmandsforretningen med ny forpagter. Han opfordrede alle til at tegne yderligere anparter for at 
sikre grundlaget for fremtidige investeringer i vedligeholdelse m.m., ligesom han opfordrede alle til 
at støtte omsætningen i købmandsforretningen generelt. 
 
LF afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og med tak for det store fremmøde og den 
gode opbakning og positive stemning. 
 
For referatet     Ingrid Dyhr Toft 
Slagelse, den 15. maj 2013    sekretær i bestyrelsen 


