Grundejerforeningen

Karlslunde, 22. marts 2010

”Klintegården”
Karlslunde Strand- 2690 Karlslunde

Hermed referat fra ordinær generalforsamling 16. marts 2010



Bestyrelsen vil opfordre til at medlemmerne tilmelder sig betaling af kontingentet gennem PBS. Foreningens
medlemmer vil spare indbetalingsgebyrene og Grundejerforeningen vil spare væsentlige beløb ved
administrationen af kontingentindbetalingerne.



Grundejerforeningens bankforbindelse er Nordea Bank Danmark A/S, Greve Center Afdeling , 2670 Greve, og
vores kontonummer er 2343-6271595687.



Vi vil ligeledes opfordre medlemmerne til at komme på Strandrensningsdagen, søndag den 14. juni klokken
9.30 til morgenbrød/kaffe på Sydgrunden. Her vil vi etablere Sankt Hans bålet og rydde op på Nord- og
Sydgrunden. Tilmelding ikke nødvendig.



Vi vil også gøre reklame for hjemmesiden www.gf-klintegaarden.dk, hvor bestyrelsen orienterer om
foreningens aktiviteter.



På vores mailadresse bestyrelsen@gf-klintegaarden.dk er I meget velkomne til i løbet af året at sende
forslag og kommentarer til bestyrelsen, så vi løbende kan tage os af dette og hint.



På samme mailadresse kan man også tilmelde sig en mail liste og få løbende information om foreningens
virke.



Bestyrelsen består pr. 24. marts 2009 af følgende medlemmer:

Formand Thomas Gram Rasmussen, Ahornvej 15
Næstformand Lars Killhoff, Agervej 17
Kasserer Bent Rasmussen, Klintegårdsvej 18
Sekretær Kirsten Bigum Elmøe, Klintebakken 19
Bestyrelsesmedlem Lars Jørgen Pedersen, Ahornvej 10
Bestyrelsesmedlem Thomas Gram Rasmussen, Ahornvej 15
Bestyrelsesmedlem Michael Larsen, Ahornvej 13
Suppleant Jane Iversen, Vårgyvelvej 8
Suppleant Sisse Kvisgaard, Klintebakken 10

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Grundejerforeningen

Karlslunde, 22. marts 2010

”Klintegården”
Karlslunde Strand- 2690 Karlslunde

Referat fra ordinær generalforsamling 16. marts 2010

Formanden bød velkommen til de fremmødte, tilstede var 21 stemmeberetigede husstande.
Dagsorden ifølge indkaldelse:

1. Valg af dirigent
Svend Röttig, Ahornvej 16 blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og herefter valgt.
Dirigenten indledte den ordinære generalforsamling med at konstatere, at indvarslingen af generalforsamlingen
var sket korrekt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen
hermed var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Sisse Kvisgaard; sammen med dagsordenen for generalforsamlingen
var der udsendt en udførlig beretning fra bestyrelsen, som formanden supplerede ved at fremhæve enkelte punkter fra
beretningen.
Vedligehold af veje
Formanden fremhævede at der var blevet brugt en stor del af foreningens midler på vedligehold af Vårgyvelvej og at
beboerne på Vårgyvelvej må imødese at det bliver nødvendigt at etablere helt ny slidbane inden for de næste 3-4 år.
Formanden forventer at der laves en plan og at beboerne vil blive varslet ca. 1 år i forvejen. Beboerne skal selv afholde
betalingen for denne renovering og vil blive afkrævet betaling efter en fordelingsnøgle.
Fordelingsnøglen kan findes på grundejerforeningens hjemmeside www.gf-klintegaarden.dk
Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Regnskab og budget
Kasserer Bent Rasmussen redegjorde for det reviderede regnskab samt for budgettet for 2010.
Bent Rasmussen bemærkede at der ikke var nogen restancer i 2009, samt at udgifter til badebro var lidt dyrere end
forventet grundet en regnefejl ved udregning af materialeforbrug.
Snerydning
Det forventes at budgettet holder for snerydning, bestyrelsen forventer ikke at vi får en vinter som 2009/2010.
Veje
Der er blevet afholdt udgifter for 90.000 kr. for vedligehold af Vårgyvelvej.
Regnskab og budget blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen
Punkterne a og b vedrørende fastsættelse af kontingent og honorarer blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var indkommet.
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6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode
Valg af formand
Thomas Gram Rasmussen, Ahornvej 15 blev valgt som formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende medlemmer stillede op som kandidater:
Lars Jørgen Pedersen, Ahornvej 10
Lars Killhof, Agervej 17
Jane Iversen, Vårgyvelvej 8
Marion, Vårgyvelvej
Der blev foretaget skriftlig afstemning . Lars Jørgen Pedersen og Lars Killhoff blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode
Følgende medlemmer stillede op som kandidater:
Sisse Kvisgaard, Klintebakken 11
Jane Iversen, Vårgyvelvej 8
Marion, Vårgyvelvej
Der blev foretaget skriftlig afstemning. Sisse Kvisgaard og Jane Iversen blev valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor
Revisor blev genvalgt af generalforsamlingen.

9. Eventuelt
Jane Iversen, Vårgyvelvej 8 foreslog at der blev opsat skraldespande på grundejerforeningens veje for at forhindre at
affald og høm høm poser blev smidt rundt omkring. Erling Kristensen bemærkede at han mente det ville koste ca. 700
kr. pr. skraldespand pr. år og at det derfor kunne blive til mange penge for grundejerforeningen.
Det blev foreslået at der laves et festudvalg, der f.eks. kunne lave arrangementer som Sankt Hans og fastelavn.
Bestyrelsen tager forslagene op til diskussion.
Dirigenten, som også er formand for Karlslunde vandværk, opfordrede til at deltage i vandværket generalforsamling d.
7. april 2010.
Formanden takkede for god ro og orden, samt for de fremmødtes deltagelse i generalforsamlingen.
De vedtagne beslutninger og behandlede sager fremgår af ovennævnte referat, og vil blive indført i foreningens
forhandlingsprotokol.
Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

_______________________
Thomas Gram Rasmussen
Formand

_______________________
Lars Killhofff
Næstformand

_______________________
Bent Rasmussen
Kasserer

_______________________
Kirsten Elmøe

_______________________
Michael Larsen

_______________________
Lars Jørgen Pedersen

_______________________
Thomas Dahl Larsen

_______________________
Sven Röttig
Dirigent
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