
Grundejerforeningen                    Karlslunde d. 11. februar 2016 
”KLINTEGÅRDEN” 
Karlslunde Strand – 2690 Karlslunde 
 

 

Til medlemmerne 
I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
 
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30 
I Karlslundehallerne, Lille Sal, Kongens Enge 42 
 
Referat af generalforsamlingen. 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent 

- Sisse Kvisgaard blev valgt som dirigent. Dirigenten gennemgik dagsordenen 
og konstaterede at generalforsamling var rettidigt indvarslet og dermed 
lovlig. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

- Lars Kilhof aflagde beretning som formand, med vægt på dels 
formandsskiftet i perioden og den kommende vejrenovering. Beretningen 
var udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse samt budget 
2016 
 
- Kasserer Bent Rasmussen gennemgik regnskabet for 2015 samt budgettet for 

2016. Der blev ikke stillet spørgsmål til gennemgangen. Både regnskab og 
budget blev herefter godkendt. 
 

4. Forslag fra bestyrelsen 

Alléen på Engvej: 

Bestyrelsen foreslår, at GF Klintegården igangsætter renovering af alléen på Engvej, 
uden medvirken fra medejende grundejerforening, således at vejtræerne udskiftes og 
at rabatten istandsættes på GF Klintegårdens side. Tilbud er modtaget på i alt kr. 
40.000,- fra Anlægsgartner Søren Eisbo. Beløbet finansieres af det afsatte beløb til 
vedligeholdelse af veje. 
- Forslaget blev fremlagt og drøftet og efterfølgende enstemmigt vedtaget . 
 



Vejrenovering: 
 
Bestyrelsen anmoder endvidere om generalforsamlingens tilslutning til, at der kan 
indgås aftale om professionel teknisk og juridisk rådgivning vedrørende renovering 
af private fællesveje i grundejerforeningens område. Udgiften til rådgivning 
finansieres delvis af det afsatte budget til vejvedligeholdelse indenfor en ramme på 
maksimum 25.000 kr. og delvis af kassebeholdningen indenfor en ramme på 
maksimum 25.000 kr. 
- Forslaget blev fremlagt og drøftet. Der blev stillet spørgsmål til omfanget af 

teknisk rådgivning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Kontingent/gebyrer Nuværende Forslag 
Indskud/Ejerskifte/ 
Indmeldelsesgebyr 

300,00 300,00 

Kontingent 1.400,00 1.400,00 
Rykkergebyr 100,00 100,00 
Oplysningsgebyr 100,00 100,00 

  
Bestyrelseshonorar Nuværende Forslag 
Formand 11.000,00 11.000,00 
Næstformand/Vejformand 8.000,00 8.000,00 
Kasserer 8.000,00 8.000,00 
Sekretær 8.000,00 8.000,00 
Bestyrelsesmedlem 2.000,00 2.000,00 

- Forslag til kontingenter/gebyrer samt bestyrelseshonorarer blev enstemmigt 
vedtaget. 
 

5. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke indkommet forslag 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg er: 
Konstitueret Formand Lars Kilhof – Modtager valg 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Petersen – Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Elmøe – Modtager genvalg 
Konstitueret Bestyrelsesmedlem Leif Askholm – Modtager ikke genvalg 
- Lars Kilhof blev valgt som formand. 
- Jørgen Petersen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 
- Kirsten Elmøe blev valgt som bestyrelsesmedlem. 
- Tine Corse blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Suppleant Tine Corse – Modtager genvalg 



Yderligere en suppleant skal vælges 
- Carsten Bo Holk, Vårgyvelvej 23 blev valgt som suppleant. 
 

8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår Addere Revision som modtager genvalg 
- Addere Revision blev valgt. 
 

9. Eventuelt 
- Under punktet orienterede bestyrelsen om opsætning af badebroen og 

Strandrensningsdagen. 
 
 
Under generalforsamlingen serveres øl, vand, kaffe, te og kringle. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Kilhof 
Konstitueret Formand 
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 Lars Kilhof            Jørgen Petersen 
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 Bent Rasmussen            Kirsten Elmøe 
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 Claus Christensen            Inger Petersen 
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 Leif Askholm 


