
Grundejerforeningen Gundsøparken 
 

Referat af generalforsamling i Gundsøparken 26. februar 2013 
 

1) Som dirigent blev Jørgen Bonfils valgt. 
 

2) Regnskab godkendt 
 

3) Der var kommet to forslag fra et medlem 
 

1) Juridisk bistand til opdatering af vedtægter: Der var utilfredshed med at bestyrelsen havde 
afsat kr. 8.000,00 i budgettet til opdatering – fejlagtigt skrevet vedtægtsændringer. 
Bestyrelsen blev sidste år bedt om under evt. til at få lavet en opdatering af vedtægterne – 
derfor var der afsat kr. 8.000,00n til dette i budgettet. 
Forslagsstilleren mener ikke det er nødvendigt at få juridisk bistand for at lave vedtægterne 
om, så de sprogmæssigt bliver ”up to date”. Det var der en livlig debat om, da flere af de 
fremmødte mente det modsatte. Bestyrelsen mener ikke de har det nødvendige kendskab til 
at kunne lave en sådan opdatering, og vil derfor ikke stå inden for en sådan opdatering – 
uden juridisk bistand. 
Forslaget om ikke at bruge kr. 8.000,00 til opdatering blev vedtaget 
7 stemmer for forslaget 
6 stemmer i mod 
1 stemme blank 
 
2) Fordeling af formandshonorar: Der var ligeledes en god debat omkring formands-
honoraret. Bestyrelsen fortalte, at formanden på næsten hvert bestyrelsesmøde har bragt lige 
netop dette på bane, men er blevet nedstemt i bestyrelsen 4 / 1 – hver gang. Bestyrelsen 
mener, det er rigtigt fordelt – men blev af generalforsamlingen bedt om igen at kikke på 
dette til næste generalforsamling. Et medlem gjorde opmærksom på at det er muligt at få 
tildelt ca. kr. 3.700,00 skattefrit – tlf. godtgørelse, div. administration ect.  Dette vil 
bestyrelsen selvfølgelig også kikke på i denne sag. 

 
4) Budget godkendt efter bortfaldelse af kr. 8.000,00 til juridisk bistand + kontingent  

kr. 500,00 godkendt. 
 
5) Formandens årsberetning godkendt 

 
6) Valg: 

 
Valg af: Kasser  Gitte Magnussen - genvalgt 
Bestyrelsesmedlem  Birgit Berner – genvalgt 
Bestyrelsesmedlem  Wini Bonfils - genvalgt 
Bestyrelsessupplant  
Revisor  Jens Jørgen Hansen 
Revisorsupplant  Anne Fuglsang – genvalgt. 
 

7) Under evt. blev det foreslået at undersøge om det er muligt at ophæve grundejerforeningen. 
Dette undersøger bestyrelsen……. 
 
Charlotte Strandfelt kom og holdt et godt foredrag om ”markedet” lige nu og hvilke nye 
tiltag der er kommet i forbindelse med køb/salg af bolig. Det var et meget interessant 
foredrag og vi takker Charlotte for at tage sig den tid. 
 



Referent: Wini Bonfils - 130303 
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