Referat af generalforsamling d.14. juli 2019. hos Lone
1: Valg af dirigent
Per Jensen er valgt som dirigent.
2: valg af stemmetæller.
Ulla og Lise Lotte blev valg
Der er 20 grundejere til stede og 3 fuldmagter som er stemme berettigede
3: godkendelse af referat 2019.
Ingen anmærkninger til sidste års referat4: Formandens beretning
Jan gennemgik det sidste års hændelser. Blandt andet var der i gamle referater fra generalforsamlinger,
fundet et forslag, hvor det blev besluttet, at omkostninger omkring dræn i foreningen, skulle fremover
afholdes af grundejerforeningen i fællesskab. Hvilket betød, at de berørte grundejere havde fået de penge
udbetalt, som de havde lagt ud for renovering af dræn mellem Pedersminde og den tilstødende
grundejerforening.
Kloakering det ser ud til igen at blive udskudt, man kan læse mere om det på kommunens hjemmeside .
Vores veje har igen fået støvbinder, men det virker ikke lige så godt som forrige år.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
5: Fremlæggelse af regnskab
Bank Indestående på 103.000 ved årets udgang
Lige nu er der lige knap 70.000 kr. på kontoen
Budget for 2020 blev gennemgået. Og godkendt.

6: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter
§ 10 Formanden og kasser kan ikke være i familie.
Samt at suppleant kan tildeles kontingent frihed
8 for forslaget og 12 i mod. Resten ingen holdning
§ 10a forslag om etiske retningslinjer.
7 stemmer for. 16 stemmer i mod.
§ 11 forslag om specificering af referat skrivning.
21 stemmer for. Ingen i mod
§ 12 Bestyrelsens brug af foreningens penge. 22 stemte for. 1 blank

§ 12a specificering af foreningens fælles hæftelse 22 stemte for. 1 blank

7: indkomne forslag
a. Kontingent nedsættelse.
10 stemmer for 12 i mod.
b. Bestyrelsen skal betale halvt kontingent.
9 stemmer for 10 i mod.
c. Alt information skal udsendes som hard copy.
8 stemmer for 13 i mod.
d. § 10 der må aldrig være 2 for samme husstand i bestyrelsen
23 stemmer for ingen imod

8: Kontingent
a. Fastsættelse af indskud for nye medlemmer.
Bestyrelsen forslog uforandret 150,00 kr.
21 stemmer for
b. Fastsættelse af Kontingent
Bestyrelsen forslog uforandret 900,00 kr. pr parcel.
13 stemmer for 8 stemmer i mod. 2 blanke
9: Valg
a. Valg af formand for et år.
Per Jensen
b. Valg af Kasser for 2 år
Mette Sørensen
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
Bo Nydahl
d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
Knud Rahbek
e. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.
Birgitte Andersen
f. Valg af revisor for 2 år
Berit Willumsen
g. Valg af revisor suppleant for 1 år
Hans Dam Frandsen
10. evt.
Der appelleres til at overholde de fartgrænser som er fastsat.
Kunne man rejse hinandens skraldespande op, for at forebygge indbrud.
Generalforsamling sluttede

