Referat fra Generalforsamling
Onsdag den 20. november 2019 kl. 19.00
Deltagere:

Allan, Børge Andersen, Flemming Bodensted, Hans Erik Andersen, Henrik, Ib, Jørgen,
Kirsten, Kurt, Laura, Mads, Mark,
Niels Jacob, Nellie

Referent:

Nellie

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af ordinært kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleant – ulige år
Formand Henrik Poulsen (modtager ikke genvalg)
Sekretær Nellie Beyer (modtager ikke genvalg
Suppleant Allan Hansen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
(pt. Peter Veraae og Jørgen Søndergaard
7. Eventuelt

Ad punkt 1:

Dirigent Allan
Referent Nellie

Ad punkt 2: Formanden aflægger beretning for året 2018-19. Indledningsvis bydes nye
beboere i Lauggårds Vænge – henholdsvis i nr. 22, Kaj og hans far Peter og i nr. 24, Rune
og hans forældre Laura og Rune - velkommen.
Herefter præsenteres bestyrelsen.
I beretningen orienterer formanden om udfordringer, der opstår i forbindelse med
opsigelsen af drifts overenskomst med grundejere, der bor på private fællesveje.
Se venligst vedlagte bilag 1.(Formandens beretning 2018-19) vedrørende ovenstående punkt.

Se ligeledes beskrivelsen af de øvrige punkter i formandens beretning i det vedlagte bilag.
(årets gang, lystarbejde, redskaber til fælles brug, hjemmeside)
Beretningen godkendes uden bemærkninger.

Ad punkt 3: Kurt fremlægger revideret regnskab.
Dette godkendes uden bemærkninger - er sendt ud med mødeindkaldelsen

Ad punkt 4: Ingen indkomne forslag.

Ad punkt 5: Kontingent foreslås af bestyrelsen sat op til kr. 150,- årligt med begrundelse i behov for råd
til nyanskaffelser, blandt anskaffelse af nyt telt.
Dette vedtages
.
Ad punkt 6: Henrik stopper som formand. Nuværende næstformand Niels Jakob opstiller til
formandsposten og vælges.
Sekretær Nellie stopper – Mads og Laura vælges til bestyrelsen.
Peter genvælges som revisor og til revisorsuppleant genvælges Jørgen.
Der vælges ingen suppleant – denne funktion efterlades vakant.
Den nye bestyrelse vil ved et kommende møde konstituere sig.
Stor tak til Henrik for indsats som formand gennem rigtig mange år.
Ad punkt 7: Henrik opfordrer alle til at anvende grundejerforeningens hjemmeside – alle former for
input er velkomne. Henrik foreslår ligeledes ” loppedag” – eventuelt kan en sådan afvikles i
forbindelse med den årlige vejfest.
Der udkommer dato for vejgløgg fra Allan og Mads.
Henrik oplyser, at i princippet skal alle i kommunen tilsluttes fjernvarme. Der er
overhovedet ingen planer for vores område endnu.
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