
 

 

Referat fra generalforsamlingen Tunehaverne afd. 2  

den 27. februar. 2013 

 

Følgende husstande var repræsenteret: 54, 58, 56, 60, 64, 70, 76, 86, 88, 90, 94, 98, 100. 

 

1. Valg af dirigent : Jørgen Svenstrup nr. 64. 

2. Valg af referent: Trine Sommerlund nr. 76. 

3. Formandens beretning:  

Torben byder familien Elmqvist velkommen. Torben fortæller endvidere kort om, 

hvad der står i beretningen.  Der er bl.a. nævnt, at vi i år ikke har holdt 

fastelavnsfest. Det er valgt ud fra sidste år, at der var flere voksne deltagere end 

børn, og at det er en kold omgang. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal genoptage 

traditionen igen.  Se vedhæftet beretning sammen med referatet her. 

Beretningen godkendt. 

4. Regnskabet godkendt, og Anne-Mette takkes for hendes arbejde gennem året. 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen. 

6. Forslag fra medlemmer: Ingen. 

7. Anne-Mette gennemgår budgettet for 2013. Dette bliver godkendt. Der er indregnet 

udgifter for at lave indkørsler og veje – se budgetforslag. 

8. Valg til bestyrelse:   

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer i stedet for Mille Munkholm og Trine 

Sommerlund.  

Jørgen Svenstrup nr. 64 og Maja Gravad nr. 70 bliver valgt for to år. 

Anne-Mette fejer nr. 98 bliver valgt for to år igen til kasserer. 

Der skal også vælges to suppleanter til bestyrelsen, det bliver: 

Pia Baum nr. 56 og Annelise Elmqvist nr. 54, de er valgt for et år. 

Formanden fortsætter et mere inden der er valg, det samme gør Rico Kehler nr. 60. 

9. Valg af revisorer og revisiorsuppleant: 

Henrik Dyrvig nr. 82 vil gerne fortsætte som revisor og Peter Rasmussen nr. 88 

fortsætter også som revisor. Per Gregersen nr. 86 bliver revisorsuppleant. 

10. Evt.: Ole fra nr. 54 spørger efter forhåndsgodkendelse til at bygge carportene 

længere. Det har vi ikke her i grundejerforeningen. Så man skal selv søge om dette, 

prisen er ca. 4000,- . 


