Grundejerforeningen Fjorden
Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag den 25. februar 2010 kl.19.00
på Hotel Strandparken.
1) Valg af dirigent:

Bo Petersen, Kærsangervej 39

2) Formandens beretning:

Godkendt

3) Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren fremlagde regnskab for perioden 2008 og 2009 som blev godkendt:
• Indtægter: Kr. 12.549,29
• Udgifter: Kr. 4.130,50
• Balance ultimo 2009: Kr. 39.587,49
Det samlede regnskab kan rekvireres hos kassereren.

4) Fremlæggelse af budget:

Kassereren fremlage forsalg til budget for perioden 2010-2011, som blev godkendt.
• Indtægter: Kr. 12.400,• Udgifter: Kr. 10.200,• Balance ultimo 2011: Kr. 41.387,49
Det samlede budget kan ligeledes rekvireres hos kassereren.

5) Fastlæggelse af kontingent:

Fortsat 100 kr. pr. år.

6) Indkommende forslag:

1) Opsætning af ballonpige-skilte
Som trafikforanstaltning blev der fremsat forslag om opsætning af ballonpige-skilte
4 steder i foreningen. Der var generelt skepsis omkring effekten af disse, hvorfor
bestyrelsen vil se nærmere på andre former for trafikforanstaltninger.
Generalforsamlingen henstiller til at alle kører forsigtigt og efter forholdene i
området, da der desværre ofte er eksempler på det modsatte.
2) Fastelavnsfest for grundejerforeningens familier.
Blev foreslået ved forrige generalforsamling, men er af private årsager ikke blevet
til noget endnu. Bestyrelsen satser på, at arrangere fastelavnsfest til næste år.
3) Vejfest.
Der var bred enighed om, at vi meget gerne ser dette genoptaget. Der er foreløbig
blevet afsat dato til 28. august 2010, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
4) Etablering at lystbro.
Muligheden for at etablere en lille bro ud i fjorden blev fremsat som forslag ved
sidste generalforsamling. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget, herunder
eventuelle myndighedsgodkendelser og budget.
5) 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 2012.

7) Valg af bestyrelse, revisor og
suppleanter:

8) Eventuelt:

Der blev valgt ny bestyrelse:
• Carsten Buhl, Løvsangervej 13 (Formand)
• Gert Palsgård Christensen, Kalundborgvej 98 (Kasserer)
• Jakob Tholle, Løvsangervej 5
Revisor og suppleanter:
• Kaj Pedersen, Rørsangervej 7 (Suppleant)
• Bo Petersen, Kærsangervej 39 (Revisor),

Det blev drøftet hvad formålet for foreningen fremadrettet skal være. Set i lyset af
en stor tilslutning (60 ud af 73 mulige parceller) var der enighed om at foreningen
forsat skal opretholdes og der ligger pt en række initiativer i bestyrelsen.
Med ønsket om en god sommer, Bestyrelsen

