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Referat 

 

1. Valg af dirigent 
Jørgen Bonfils valgt. Mødet blev konstateret lovligt indkaldt, om end der blev udtalt ønske om, at den sene 

indkaldelse blev meldt ud på forhånd. Dette tog bestyrelsen til efterretning. 

Der var i alt repræsenteret 17 parceller på mødet. 

 

2. Formandens beretning om det forløbne år 
En fremmødt stillede spørgsmål om der havde været nogen henvendelser fra beboere vedr. den megen sne 

i november og den sene snerydning. Nej, der har ikke været nogen henvendelser. 

I samme forbindelse blev stillet spørgsmål om kommunen har en vagtordning el.lign. fx i weekenden til evt. 

snerydning i fremtiden, herunder om man fx kunne etablere en aftale med en landmand el.lign., der kunne 

rykke ud. 

Bestyrelsen vil spørge kommunen om de gældende forhold samt spørge en landmand (Gert kender én af 

slagsen) om evt. vilkår. Vi lægger info på grundejerforeningens hjemmeside. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab 2015 
Der blev rejst spørgsmål om den tidligere budgetterede omkostning til advokathjælp til vedtægtsændring. 

Bestyrelsen har fjernet denne post ud fra en betragtning om, at det er uansvarligt at bruge kr. 10.000 på 

nogle ændringer, som i bund og grund er ganske banale. Nogle fremmødte påpegede at det var besluttet 

for 2 år siden, at man skulle afsætte kr. 10.000 i budgettet til dette formål. 

Bestyrelsen sætter igen beløbet på budgettet for 2016 og vil ved førstkommende lejlighed beslutte, 

hvordan man vil forholde sig til spørgsmålet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Rettidigt indkomne forslag 
Ingen forslag er indkommet ud over forslagene til vedtægtsændringer, som bestyrelsen har udsendt. 

Der blev stemt om hver foreslået ændring med følgende resultat: 

§2. For: mange. Imod: 0. Vedtaget 

§6. For: 6. Imod: 9. Forkastet 

§8. For: 8. Imod: 3. Vedtaget 
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§12. For: 5. Imod: 10. Forkastet 

§15. For: 12. Imod: 0. Vedtaget 

§16. For: 9. Imod: 0. Vedtaget 

§17. For: 11. Imod: 0. Vedtaget 

 

5. Budget og fastsættelse af kontingent 2016 
De føromtalte kr. 10.000 tilføjes budgettet for 2016. Herefter blev der stemt om godkendelse af dette 

modificerede budget. For: 15. Imod: 0. Vedtaget. 

6. Valg af formand til bestyrelsen 
Der stemtes om Gert som formand. For: 7. Imod: 1. Vedtaget. 

7. Valg af bestyrelsesmedlem 
Jørgen var på valg. Han accepterede muligt genvalg. Der stemtes. For: 12. Imod: 0. Vedtaget. 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 
Ingen stillede op. Ingen valgt. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Flemming Gyldstrand accepterede muligt genvalg. Der stemtes. Vedtaget. 

Henry stillede op (vistnok for 2 år). Vedtaget. 

10. Eventuelt 
Vinni Bonfils har fået at vide af Landbyrådet, at grundejerforeningen har givet Landsbyrådet lov til at bruge 

foreningens græsområde ved den gamle skole ved Kirkestien ifm. Byfesten. 

Gert kunne bekræfte og uddybe, at han har givet dem lov til at bruge dette græsområde til opstilling af 

boder ifm. Byfesten mod en forsikring om at, at man vil aflevere alt som modtaget, dvs. græsset vil evt. 

blive repareret. Gert har desuden talt med beboerne op til græsarealet, som alle har accepteret 

arrangementet. 

Nina spurgte, hvor mange bestyrelsesmøder, bestyrelsen har afholdt i det forløbne år. Vi har afholdt 2 

møder. Desuden kommunikerer vi løbende via e-mail. Gert meddelte, at bestyrelsen vil drøfte, om vi evt. 

skal lægge mødereferater på hjemmesiden. 

 

Tak for fremmødet. 

På bestyrelsens vegne 

Referent, Claus Wøbbe 


