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Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmerne 

7. Budget 

8. Valg til bestyrelsen 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Udover bestyrelsen 6 fremmødte parceller, var der fremmødt 3 parceller.  

Det blev derfor besluttet at fravige reglen om at dirigent og referent ikke måtte være fra bestyrelsen 

1) Rico (60) blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 

2) Maja (70) blev valgt til referent. 

3) Torben (94) fremlagde formandens beretning, som blev vel modtaget. 

4) Anne-Mette (98) fremlagde regnskabet som også var uddelt med 

indkaldelsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

5) Bestyrelsen havde stillet forslag om opstilling af en ekstra stiler ud for nr. 

56, fordi græsset bliver ødelagt når der bliver kørt på det. 

Her har bestyrelsen været for hurtig på tasterne og ikke været opmærksom 

på at netop stileren ud for nr. 56 har været oppe på generelforsamlingen 

tidligere, hvor det blev besluttet at fjerne den, da den var til gene for 

beboerne i nr 78 ved udkørsel fra deres parcel. 

Bestyrelsen valgte derfor at trække forslaget tilbage. 

6) Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne. 

7) Anne-Mette (98) gennemgik budget forslaget som blev udsendt med 

dagsordenen, samt takstbladet som ligger til grund for budgettet. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 



8) Torben (94) blev genvalgt som formand 

Casper Mortensen, som lige er flyttet ind i nr (72) blev valgt til bestyrelsen. 

De øvrige bestyrelses medlemmer: 

Anne-Mette (98) 

Maja (70) 

Jørgen (64) 

var ikke på valg 

9) Pia (56) blev genvalgt som suppleant 

Lis (74) blev valgt som suppleant. 

10) Henrik Dyrvig (82) blev genvalgt som revisor 

Peter Rasmussen (88) blev genvalgt som revisor 

Per Gregersen (86) blev genvalgt som revisor suppleant 

11) Under eventuelt blev følgende diskuteret. 

a) Indkørslen ved nr 60 (som blev lagt om af Søren Eisbo i 2013) er skredet 

igen. Torben tager en snak med Eisbo 

b) Mikkel (76) foreslog at udvide vejen ved nr 56 så græsset ikke bliver kørt 

op. Bestyrelsen indhenter tilbud herpå. 

c) Lis (74) nævnte at græsset mellem 74 og 76 bliver kørt op af avisbud og 

postbud på cykel og knallert. Vi talte om at det kunne være en ide at klage til 

distributøren af avisen. 
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