Grundejerforeningen Fjorden
Referat af ordinær generalforsamling 2016
Afholdt tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19.00 på Hotel Strandparken
Til stede
Kærsangervej 37 og 39, Rørsangervej 7, Kalundborgvej 96 og 98 samt Løvsangervej 5.
Referant
Jakob Tholle, Løvsangervej 5
1/ Valg af dirigent
Bo Petersen, Kærsangervej 39 blev valgt som dirigent.
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt
idet der ikke var udsendt en dagsorden forud for generalforsamlingen – denne skal være udsendt
seneste 3 uger før den ordinære generalforsamling. Det gik derfor til afstemning, om
generalforsamlingen kunne gennemføres.
Alle fremmødte stemte for, at generalforsamlingen kunne gennemføres, og formanden beklagede
den manglende udsendelse af en dagsorden.
2/ Formandens beretning
Formanden måtte med beklagelse meddele, at forrige generalforsamlings referent ikke havde lavet
referat. Formanden havde rykket for et referat, men uden resultat. Formanden måtte ligeledes med
beklagelse meddele, at foreningens papirer ikke var blevet ham overleveret fra den tidligere
formand.
Det blev formanden pålagt af generalforsamlingen endnu en gang at rykke den tidligere formand for
foreningen papirer, idet generalforsamlingen anså det som et stort tab for foreningen, hvis alle
foreningens papirer skulle være mistet.
Ad notam: Tidligere formand har nu overleveret det materiale, han havde til rådighed.
Angående foreningens hjemmeside, www.gf-fjorden.dk, forklarede formanden, at den ikke længere
eksisterede, da han overtog formandsposten. Tilsyneladende var den blevet lukket pga. manglende
betaling, men da opkrævningerne aldrig var kommet til kasseren, havde han ikke haft mulighed for
at sikre, at der blev betalt. Da det endelig blev opklaret, var hjemmesiden blevet slettet, og det var
således ikke muligt at få hjemmesiden genåbnet. Formanden foreslog, at en reetablering af en
hjemmeside til foreningen kunne debatteres under eventuelt.
Formanden blev spurgt til tidligere forslag om en lystbro i fjorden ud for foreningens matrikler,
borde og bænke ved fjorden samt til ballonpige-skilte på villavejene.
Formanden forklarende, at han ikke kendte til forslaget om borde og bænke ved fjorden, men om
det forslaget vedr. ballonpige-skilte, kunne han oplyse, at det var blevet behandlet ved
generalforsamlingen i 2010, hvor det interessen for forslaget var vigende. Det blev i referatet fra
denne generalforsamling noteret, at bestyrelse ville se på andre trafikforanstaltninger, men der er
således ikke blevet fundet andre trafikforanstaltninger, som blev anset for egnet til fremlæggelse for
generalforsamlingen.
Om etablering af en lystbro, som ligeledes blev foreslået på generalforsamlingen i 2010, kunne

formanden oplyse, at projektet strandede bl.a. på den praktiske udfordring, at foreningen ikke råder
over et areal, hvor en sådan bro ville kunne opbevares om vinteren.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3/ Fremlæggelse af regnskab
Kasseren, Gert Palsgård fra Kalundborgvej 98, fremlagde regnskab for perioden 2014 og 2015.
• Indtægter: Kr. 5.253,84
• Udgifter: Kr. 3.015,• Balance ultimo 2015: Kr. 53.445,37
Kasseren forklarede, at der havde været problemer med at få Dansk Bank til at levere fortrykte
girokort, hvorfor opkrævningen af kontingentet var blevet forsinket. Det var aldrig lykkedes at få de
korrekte girokort, hvorefter det blev nødvendigt at bruge standardgirokort, hvor den normalt
fortrykte tekst, måtte udfyldes i hånden. Det viste sig så, at disse girokort kom til at koste 40 kr. i
gebyr at betale, hvorfor kasseren foreslog, at der under eventuelt kunne tages stilling til, om
opkrævningen fremover skulle ske via girokort.
Kasseren forklarede, at pga. den sene omdeling af girokort, var flere girokort ikke betalt, da
regnskabet blev lavet, hvorfor der i regnskabet kunne ses en større afvigelse mellem budget og
resultat.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og det samlede regnskab kan rekvireres hos kasseren og på
sigt også hentes på foreningens hjemmeside: www.gf-fjorden.dk
4/ Fremlæggelse af budget
Kasseren fremlagde forslag til budget for perioden 2016 og 2017.
• Indtægter: Kr. 10.000,• Udgifter: Kr. 8.800,• Balance ultimo 2015: Kr. 54.845,37
Budgettet blev enstemmigt godkendt, og det samlede budget kan ligeledes rekvireres hos kasseren
og på sigt tilsvarende hentes på foreningens hjemmeside: www.gf-fjorden.dk
5/ Fastlæggelse af kontingent
Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingentet på 100 kr. pr. år fastholdes.
6/ Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
7/ Valg af bestyrelse og revisor
Formand og kasserer blev genvalgt og der blev valgt en ny suppleant til bestyrelsen der nu består af:
• Jakob Tholle, Løvsangervej 5 (Formand)
• Jackie Mølgaard Jørgensen, Kalundborgvej 96 (Næstformand)
• Gert Palsgård, Kalundborgvej 98 (Kasserer)
Revisor og suppleanter

•
•

Kaj Pedersen, Rørsangervej 7 (Suppleant)
Bo Petersen, Kærsangervej 39 (Revisor)

8/ Eventuelt
Hjemmeside - www.gf-fjorden.dk
Det blev af bestyrelsen foreslået, at foreningen igen skulle have en hjemmeside på www.gffjorden.dk. Det blev enstemmig vedtaget, at formanden varetager en reetablering af hjemmesiden,
der som minimum kommer til at indeholde foreningens:
• Vedtægter
• CVR-nummer
• Seneste regnskab og budget
• Seneste referat fra den ordinære generalforsamling
• Samt dato for foreningens sommerfest.
Det blev enstemmig vedtaget at genetablere en hjemmeside til foreningen og at udgifterne til
hjemmesiden måtte beløbe sig op til 149 kr./md.
Ændring af opkrævningsform
Det blev af kasseren foreslået, at foreningen får et CVR-nummer, som er forudsætningen for, at
foreningen kan anvende netbank, som igen er forudsætningen for, at kontingentet i fremtiden vil
kunne betales med bankoverførsel i stedet for med girokort.
Det blev samtidig foreslået foreningens girokonto nedlagt, så foreningen fremover kun har én
bankkonto.
Kasserens forslag blev enstemmig vedtaget.
Vejfest lørdag d. 20. august 2016
Det blev af generalforsamlingen ønsket, at der i 2016 igen skulle blive holdt en vejfest på
Rørsangervej. Helle Pedersen, Rørsangervej 7, indvilligede i at være formand for et festudvalg og
det blev enstemmig vedtaget at der afholdes vejfest lørdag d. 20. august 2016.
Med tak for en hyggelig generalforsamling og ønsket om et dejligt forår
Bestyrelsen

