
Referat fra generalforsam lin gen i G ru ndejerforeningen Hjortehaven

Tirsdag den 6. marts 2019

Der var 22 stemmeberettigede heraf L7 til stede!
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Pkt. 9

Pkt. 10

lrene Kobke blev valgt til dirigent

Formandens beretn i ng'b'lev god kendt

Er vedheftet dette referat

Regnskabet blev godkendt

Er tidligere udsendt med indbydelsen til generalforsamlingen

Formanden Torben Norskov var p6 valg og modtog ikke genvalg

Bent Olsen blev valgt for 2 6r uden modkandidat

Gert Andersen Onskede ikke genvalg. 2 bestyrelsesmedlemmer

lrene K@bke og Kresten Johansen blev valgt for de neste 2 5r

Keld Eriksen og Poul Dalegaard blev genvalgt som suppleanter

Revisorerne og suppleanten blev genvalgt Juan, Carsten og Sonja

1. Bjarne Hansens forslag/udkast blev vedtaget med 16 for ingen imod og 6 undlod at

stemme. Forslaget blev vedtaget med et budget p6 75.000 kr., og et udvalg skal

nedsettes med henblik p6 at udmonte selve beplantningen.

Budgettet blev godkend. Der savnes dog uddybning af de store poster som fx
fellesareal. Dette tog kassereren til efterretning, s6 store poster specificeres i

regnskabet for 2OL9.

Kontingentet for 2019 blev vedtaget med 2.000 kr.2t for 1 undlod at stemme.

Gert hilste fra den mange6rige dirigent Jens Fonss. Anne takkede den afgiende
formand Torben N@rskov og sekreteren Gert Andersen for god stotte 6rene

igennem. Knallertkorsel p6 vores og kommunens stier er fortsat et stort problem,

bestyrelsen blev opfordret til at kontakte kommunen for eventuelle bomme mm p6

stien...men det er jo fjordstien, si kan godt blive svart. Enkelte kunne godt forestille
sig korte referater fra bestyrelsesmOderne pi vores hjemmeside.

P6 sporgsmilet om oprettelse af en Facebookside til foreningen svarede bestyrelsen,
at den ikke vil oprette en sidan, men at det st6r medlemmerne frit for selv at starte
en lukket gruppel

Siledes sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Sign-


