
Generalforsamling referat 

 
Referat fra generalforsamling d. 16 juni 2012 samt bestyrelsens beretning  
 
Deltagere : 34 parceller var repræsenteret ved 60 deltagere.  
Efter morgenkaffen bød formanden Arne Jensen velkommen til foreningens  
50 års generalforsamling  
 
1.- Valg af dirigent og stemmetællere  
Jørgen Larsen blev valgt til dirigent, Anne Pedersen og Niels Helge Hansen til stemmetællere  
 
2.- Bestyrelsens beretning v. formanden.  
Bjørn Pedersen spurgte, hvorfor der ingen entreprenør havde været på Pilemosevej i 8 år ?  
Dette undersøges.  
Ib Nordqvist spurgte, hvilke 3 veje der er rettet op. Det er Poppelhegnet, Bøgevej og Egevej.  
Siden hen vil de 2 stikveje til Lindevej blive rettet.  
 
Beretningen blev herefter godkendt.  
 
3.- Regnskab og budget v. kasseren.  
Ingen spørgsmål til regnskabet  
Budget sat med underskud p.g.a. jubilæumsfesten 2012  
 
Regnskab og budget blev herefter godkendt.  
 
4.- Indkomne forslag.  
Ingen.  
 
5.- Drænledning pris og finanseringsforslag.  
Indhentet et tilbud fra entreprenør Niels Kæmpe vedrørende dræning fra pumpe på Søndervang via  
Lindevej og Poppelhegnet, til afvandning af Lindevej samt stikveje og Poppelhegnet.  
Poul Nielsen: Der ønskes flere tilbud fra flere entreprenører helst 3.  
Jens Larsen : Entrprenører skal tjekke om godkendte pumper kan klare problemet.  
Kirsten Hansen : Hvor mange grundejere er berørt af problemet?  
Formanden mente ca. 2/3 af grundejerforeningen.  
Der arbejdes videre med problemet i den nye bestyrelse.  
 
6.- Fastsættelse af indskud, kontigent og gebyrer. 
Uændret.  
  

7.- Valg til bestyrelsen.       

Arne Jensen havde efter 8 år valgt at udtræde af betyrelsen, nu da han var flyttet permanent og havde nået en 

alder, hvor han syntes andre skulle til.  
Nyvalgt formand  : Klaus Skalts Tjørnelunden 22   
 
 

Bestyrelsesmedlem Astrid Andersen ønskede ikke genvalg. 

Nyvalgt bestyrelsmedlem : Jan Boll    
 
 

Suppleant Christian Pedersen ønskede ikke genvalg.   

Nyvalgt suppleant : Poul Nielsen    
 
 

Billagskontrollant : Anne Pedersen genvalgt   

 
 

Alle ovenstående valg er gældende for 2 år.   

       

  

Kasserer Krista Volf stopper 1 år før valg.Der vælges nyt bestyrelsesmedlem. 

Nyvalgt blev : Henning Seideng.     



 
 

Suppleant for bilagskontrollant : Niels Helge Hansen genvalgt   

 
 

Ovenstående valg er gældende for 1 år.    

       

  

8.- Eventuelt.      

  

Spørgsmål angående kloakkering  

Arne mente det lå langt ud i fremtiden      

Jørgen Larsen : Digitale vandmålere måske kunne blive et problem , når grundvandet står højt. 

Flere mente, det nok var afprøvet.      

Webmaster : 

 Webmaster ønsker ikke at fortsætte, så en eventuel ny, der har lyst at prøve, skal henvende sig til 

den nye bestyrelse.    

Bente Christensen takkede på bestyrelsens vegne alle afgående bestyrelsesmedlemmer for deres 

store indsats gennem årerne, hvorefter Connie Rasmussen overrakte hver en kurv med masser af 

lækkerier       

  

Henning Seiden takkede ligeledes fra alle medlemmerne den afgående bestyrelse. 

Efter 8 år takkede Arne Jensen af som formand. Han takkede takkede bestyrelsen og medlemmerne 

for godt samarbejde i årerne , der var gået, og ønskede alle en god jubilæumsfest og en rigtig god 

sommer. 

Referent Bente Christensen  


