Grundejerforeningen Fjorden
Referat af ordinær generalforsamling, afholdt tirsdag den 26. februar 2002 kl.19.00
på Hotel Strandparken.
1) Valg af dirigent:

Viggo Sørensen, Rørsangervej 3

2) Formandens beretning:

Bestyrelsen har siden sidste ordinær generalforsamling:
 Udvidet grundejerforeningen, så den nu også omfatter Fjordvej
samt de ”nye” huse på Kærsangervej.
 Revideret foreningens vedtægter så de er tidssvarende
 Afholdt to meget succesfulde grundejerforeningsfester

3) Fremlæggelse af regnskab:

Formanden redegjorde for regnskabet som blev udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer hertil.

4) Fremlæggelse af budget:

Formanden fremlage forsalg til budget for de næste to år. Budgettet blev
vedtaget.

5) Fastlæggelse af kontingent:

Med henblik på, at foreningen fortsat skal have en kassebeholdning på
ca. 15.000 kroner, blev det vedtaget at kontingentet for de næste to år
skal være 100 kroner pr. år.

6) Indkommende forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.

7) Grundejerforeningsfest:

Hidtil har bestyrelsen stået for at arrangere grundejerforeningsfesterne.
Bestyrelsen ønskede at festerne fremover skal arrangeres at et
festudvalg som nu består af:
 Viggo Sørensen, Rørsangervej 3
 Kaj Pedersen, Rørsangervej 7
 Flemming Dalum-Larsen, Kærsangervej 40
 Peter Lindeborgh, Rørsangervej 14
Festudvalget vil snarest melde ud med en dato for dette års
grundejerforeningsfest.

8) Fortsat afholdelse af
generalforsamlinger i
Strandparken:

Det er fremover op til bestyrelsen at fastsætte, hvor
generalforsamlingerne skal afholdes. Af hensyn til kuvertbestilling vil
der fremover også være tilmelding til generalforsamlingen.

9) Valg af bestyrelse, revisor og
suppleanter:

10) Eventuelt:

Med ønsket om en god sommer,

Mikael Bertelsen, Formand








Mikael Bertelsen, Rørsangervej 8 (Formand)
Lilian Pedersen, Kærsangervej 46
Gert Palsgård Christensen, Kalundborgvej 98
Helle Bock-Pedersen, Rørsangervej 7 (Suppleant)
Carla Dalum-Larsen, Kærsangervej 40 (Revisor),
Ole Laurbjerg, Løvsangervej 9 (Revisor suppleant).

Flere medlemmer gjorde opmærksom på, at nogle fortsat henkaster
haveaffald på strandarealet til stor gene for os alle.
Vi vil her endnu engang gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at
henkaste nogen form for affald på strandarealet.

