Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen af 8/3 – 2001
Tirsdag den 26. Marts 2013
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
Jens Mogensen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen og
konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt
som vedtægterne for foreningen foreskriver
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formand Morten Nielsen aflagde sin beretning.
Generalforsamlingen godkendte den uden kommentarer
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor.
Regnskabet blev gennemgået og kommenteret – derefter godkendt af
generalforsamlingen
4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var indkommet følgende forslag til generalforsamlingen:
Jesper Petersen: Idet generalforsamlingen er lagt midt i påskeferien og
at referatet ikke rundsendes med post, samtidig med at hjemmesiden
ikke virker, foreslår jeg at generalforsamlingen udsættes og afholdes på
et senere tidspunkt.
Bestyrelsens svar: Det indkomne forslag er drøftet i bestyrelsen og vi er
kommet frem til følgende:
Forslaget om udsættelse af generalforsamlingen kan ikke
imødekommes, da der i foreningens vedtægter står at
generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned.
Den valgte dato var muligheden bestyrelsen havde for at overholde
foreningens vedtægter. Vi vil gerne på generalforsamlingen have en
drøftelse om brugen af hjemmesiden.
5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2013.
Budgettet blev gennemgået og kommenteret. Der er i budgettet afsat en
sum penge til renovering og udbedring af legepladsen.
Snekontoen er næsten tom – derfor vil der i løbet af 2013 komme en
særskilt opkrævning til denne konto.
Kontingentet vil være uændret i 2013.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Morten og Kim genopstiller.
Morten Nielsen og Kim Larsen blev genvalgt.
Suppleanter blev Jens Mogensen og Brian Kramer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor blev Charlotte Nielsen og supplant blev Jens Mogensen.
8. Evt.
Generalforsamlingen havde en drøftelse af foreningens vedtægter, hvor
der blandt andet står at referatet skal omdeles på papir til foreningens
hustande. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til en
gennemgang og revidering af foreningens vedtægter. Disse ændringer kan
så evt. fremlægges til beslutning til næste generalforsamling i 2014.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende :
Formand: Morten Nielsen
Næstformand: Allan Killian
Kasserer: Christian Bruun
Sekretær: Kim Larsen
Medlem: Søren Refsgaard
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