Grundejerforeningen Fjorden
Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag den 28. februar 2008 kl.19.00
på Hotel Strandparken.
1) Valg af dirigent:

Carsten Buhl, Løvsangervej 13

2) Formandens beretning:

Godkendt

3) Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren fremlagde regnskab for perioden 2006 og 2007 som blev godkendt:
 Indtægter: Kr. 14.240,28
 Udgifter: Kr. 3.846,25
 Balance ultimo 2007: Kr. 31.168,70
Det samlede regnskab kan rekvireres hos kassereren eller formanden.

4) Fremlæggelse af budget:

Kassereren fremlage forsalg til budget for perioden 2008-2009, som blev
godkendt.
 Indtægter: Kr. 12.500, Udgifter: Kr. 10.000, Balance ultimo 2009: Kr. 33.468,70
Det samlede budget kan ligeledes rekvireres hos kassereren eller formanden.

5) Fastlæggelse af kontingent:

Fortsat 100 kr. pr. år.

6) Indkommende forslag:

1) Fastelavnsfest for grundejerforeningens familier
Det blev vedtaget at der de kommende år arrangeres fastelavnsfest i
grundejerforeningsregi. Jakob Tholle, Løvsangervej 5, vil være tovholder.
2) Vejfest
Der var bred enighed at genoptage traditionen med at holde vejfest, men vi
mangler frivillige der vil stå for arrangementet. Er der nogle som har lyst og
mulighed, er de meget velkommen til at tage fat i bestyrelsen.
3) Etablering at lystbro
Muligheden for at etablere en lille bro ud i fjorden blev drøftet, og der var
generelt en positiv holdning. Jakob Tholle, Løvsangervej 5, vil undersøge
nærmere hvad dette vil kræve mht. investeringer, myndighedsgodkendelser,
etc. Evt. beslutning om etablering af lystbro vil blive truffet på en
ekstraordinær generelforsamling.
4) Invitation til de nye grundejere på det tidligere Vester skole om optagelse i
grundejerforeningen.
Det tidligere Vester skole ligger naturligt indenfor grundejerforeningens
område, og der var enighed om at de nye grundejere skal inviteres til at være
med i grundejerforeningen. Det vil imidlertid kræve en vedtægtsændring, som
vil blive foreslået i forbindelse med generalforsamlingen i 2010.

7) Valg af bestyrelse, revisor og
suppleanter:

Den samlede bestyrelse fortsætter uændret:
 Mikael Bertelsen, Rørsangervej 8 (Formand)
 Gert Palsgård Christensen, Kalundborgvej 98 (Kasserer)
 Carsten Buhl, Løvsangervej 13
Revisor og suppleanter:
 Helle Bock-Pedersen, Rørsangervej 7 (Suppleant)
 Jakob Tholle, Løvsangervej 5 (Revisor),

8) Eventuelt:
Med ønsket om en god sommer,
Bestyrelsen

-

