Grundejerforeningen Fjorden
Referat af ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. marts 2012 kl.19.00, på Hotel Strandparken.

1) Valg af dirigent:

Mikael Bertelsen

2) Formandens beretning:

Godkendt

3) Fremlæggelse af
regnskab:

Kassereren fremlagde regnskab for perioden 2010 og 2011 som blev
godkendt:
• Indtægter: Kr. 13.265,20
• Udgifter: Kr. 4.276
• Balance ultimo 2009: Kr. 39.587,49
Det samlede regnskab forefindes på hjemmesiden, eller kan rekvireres hos
kassereren.

4) Fremlæggelse af budget:

Kassereren fremlage forsalg til budget for perioden 2012-2013, som blev
godkendt.
• Indtægter: Kr. 12.200,• Udgifter: Kr. 10.600,• Balance ultimo 2012: Kr. 50.176.65
Det samlede budget forefindes på hjemmesiden, eller kan ligeledes
rekvireres hos kassereren.

5) Fastlæggelse af
kontingent:

Fortsat 100 kr. pr. år.

6) Vedtægts ændringer

Alle vedtaget. Forefindes på hjemmesiden.

7) Indkommende forslag:

1) Fælles snerydning. Bestyrelsen blev bedt undersøge muligheden for
fællessnerydning ud fra en model, hvor grundejerne selv betaler.
2) Præsentation af nyt web-site. Ideen blev positivt modtaget, og der ses
frem til den videre udvikling.

8) Valg af bestyrelse, revisor
og suppleanter:

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),
Alle genopstillede. Ingen forslag til nye medlemmer. Bestyrelse, revisorer og
suppleanter blev derfor genvalgt. Jakob Tholle havde dog lidt bekymringer i
forhold til hans ”dobbeltrolle”, som bestyrelsesmedlem og webredaktør i
kraft af sidstnævnte også er hans professionelle erhverv.
Generalforsamlingen gav dog fuld opbakning til Jakob og har tillid til at
bestyrelsen styrer dette.

9) Eventuelt:

Mht. at genoptage en god gammel tradition omkring vejfester, blev der
nedsat et festudvalgt bestående af Lene, Rørsangervej 8, Helle,
Rørsangervej 7, Lilian, Kærsangervej 46. De er nu barslet med en dato:
Der afholdes vejfest den 18. august med start kl. 16.00 og grill vil være
klar kl. 17.

Med ønsket om en god sommer, Bestyrelsen

