Pedersminde Grundejerforening
Referat af generalforsamling den 15. august 2015
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Oplæsning af protokol
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Kontingent
Valg:
a. Kasserer for 2 år - Mette Sørensen villig til genvalg
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år – Anita Bolbroe villig til genvalg
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år – Lone Petersen villig til genvalg
d. Bestyrelsesmedlem for 2 år – Allan Alting villig til genvalg
e. Bestyrelsessuppleant for 2 år
f. Revisor for 2 år

9. Eventuelt
15 grundejere var fremmødt.
Formand Jan Christensen bød velkommen.
Punkt 1 – valg af dirigent.
Michael Sørensen blev valgt som dirigent.
Punkt 2 – valg af stemmetællere.
Per og Liselotte blev valgt som stemmetællere.
Punkt 3 – oplæsning af protokollen af 2015.
Lone Petersen oplæste protokollen af 2015. Godkendt.
Punkt 4 – formandens beretning.
Formanden oplyste vedrørende den kommende kloakering, at det forventes, at arbejdet
tidligst påbegyndes i 2017, idet man fortsat afventer afgørelsen af retssagen.
Tilslutningsafgiften til Odsherreds Kommune forventes at blive på ca. kr. 36.000. Ud over
dette skal der påregnes udgifter til gravearbejde på egen matrikel.
Tilslutningsafgiften til Odsherreds Kommune kan efter aftale med kommunen afdrages over
36 måneder.
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Vedrørende problematikken omkring drænet ved Lyngkrogen, er det blevet besluttet, at
grundejerforeningen betaler udgiften af rensning, for at holde vores medlem skadesfri. Det er
derudover også aftalt med Grundejerforeningen Bodilsminde, at vi fremover deler udgiften til
vedligeholdelse af drænet.
Formanden varslede, at der til generalforsamlingen i 2016 vil blive stillet forslag til ændring af
vedtægterne.
Formanden oplyste, at foreningen har en hjemmeside www.pedersminde-gf.dk, hvor det er
muligt at holde sig informeret om grundejerforeningen. På siden er det også muligt at tilmelde
sig et nyhedsbrev og dermed blive opdateret.
Igen i år har vi haft udgifter til reparation af vejene på kr. 30.000.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt 5 – regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af Mette Sørensen. Godkendt.
Punkt 6 – indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 7 – kontingent.
Fastsættelse af indskud for nye medlemmer forblev uændret - kr. 150.
Fastsættelse af kontingent forblev uændret – kr. 700.
Punkt 8 – valg.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kasserer Mette Sørensen valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Anita Bolbroe valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Lone Petersen valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Allan Alting valgt for 1 år
Bestyrelsessuppleant John Baunegaard valgt for 2 år
Revisor Per Jensen valgt for 2 år

Punkt 9 – eventuelt.
Ingen bemærkninger til punktet.
Referent Lone Petersen

2

