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Referat af generalforsamling

d

. 28. marts 2OLg

Til stede fra bestyrelsen: Nicoline, Jette og Grethe
Fraværende:

Medlemmer: 24, 27, 4L, 49, 5L, 59, 60 og72
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Valg af dirigent

Formandens beretning for det forløbne år

Jørgen Rasmussen er valgt på
dispensation for vedtægterne

lben Lejsgaard Lindhardt efterspørger
referat fra generalforsamlingen 2018,
hvilket nu kun ligger på hjemmesiden og
er ikke husstandsomdelt. Bestyrelsen
beklager. lben mener ikke, at vedtægterne er overholdt vedr. bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer, hvilket
bestyrelsen dog ikke er enige i, men tager
dette til efterretning.
lben kommenterer, at 6t bestyrelsesmedlem alene har godkendt et vejarbejde
på ca. 3.000,-.
Der spørges ind
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Aflæggelse af regnskab
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lndkomne forslag fra medlemmer
Forslag fra bestyrelsen:
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Ændringer i foreningens vedtægter
- Tinglysning af private fællesveje og fælles-

-

areal
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Vedtagelse af budget og fastsættelse af
kontingent, herunder beløb til vejfonden
Valg af formand, kasserer og sekretær:
På valg er:
Formand Nicoline Bruun Alstrup,
ønsker ikke genvalg

til beløbet til saltning og
snerydning. I vinteren 2018 har vi fået
saltet/ryddet 24 gange, og beløbet forklares deraf. Der spørges ind til beløbet til
afholdelse af generalforsamling. Beløbet
er steget på grund af, der blev afholdt 4
bestyrelsesmøder samt både generalforsam ling og ekstraordinær genera lforsam ling med forplejning.
lngen forslag modtaget.
Da der ikke var nok fremmødte

til

afstemningen indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling inden 1 måned.
Den nye bestyrelse tager initiativ til at få
gennemført tinglysning via kommunen.
Vedtaget.
Formand Grethe Seemholt
Kasserer Jette Due

Sekretær Nicolai Martens
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Valg
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Referat af generalforsamling d. 28. marts 2019

til bestyrelsen:

På valg er:

2 bestyrelsesmed lemmer

Bestyrelsessuppleant Nicoline Alstrup

2, bestyrelsessuppleanter
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Valg af revisor og revisorsuppleånt

Revisor JØrgen Rasmussen
Revisorsuppleant Poul Toft Andersen
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Eventuelt

lntet under eventuelt

A(

ff,,
Formand

Dirigent

