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Referat af ordinær Generalforsamling 2021. 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Rie & Niels Kæmpe, Enghaven 17, 4281 Gørlev. 

Der var mødt 13 stemmeberettigede grundejere. 1 fuldmagt var afleveret til Formanden.  

 
Formanden bød velkommen  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

Søren Stampe blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at 

formalia ifølge vedtægterne var overholdt. Dirigenten gjorde dog opmærksom på, at ifølge vedtægterne 

skal indkaldelse til generalforsamling, vedlagt dagsorden samt årsregnskab, udsendes på mail til forenin-

gens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette ses ikke at være sket. Bestyrel-

sen bør fremadrettet påse, at dette sker. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formandens beretning er vedhæftet som fil. Som supplement til beretningen blev orienteret om, 

• at Fibia og dennes graveentreprenør holder informationsmøde med grundejerforeningerne i den 

kommende uge og umiddelbart herefter påbegynder arbejdet med at grave og lægge kabler ned i 

området 

• at bestyrelsen har et ønske om, at så mange grundejere som muligt deltager i Sct. Hans arrange-

mentet med det mål at styrke det sociale sammenhold  

• at Eva Stampe og Tina Dines Appelt står for planlægning af arrangementet  

• at foreningens Facebook gruppe nu har 71 medlemmer. Det er en rigtig god platform, hvor med-

lemmer og bestyrelsen kan dele nyttige informationer.  

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for perioden 01.04.2020 - 31.03.2021 til godkendelse 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.  

a. Budget 2021/2022 – til godkendelse 

Budgettet blev godkendt  

b. Fastsættelse af kontingent for 2022/23   

Generalforsamlingen godkendte, at kontingentet forbliver uændret kr. 1.800 årligt. Af kontingentet hen-

lægges kr. 600 til Investeringspuljen.  

4. Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag fra bestyrelsen til mindre vedtægtsændring (opdateret udgave vedhæftet - kommenteres 
på generalforsamlingen) 

 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt og godkendt. De tilrettede vedtægter vedhæftes 
som fil og lægges på hjemmesiden. 
 



 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Bestyrelsens forslag var: 

▪ Henrik Nørgaard  
▪ Søren Stampe 
▪ Flemming Arp 

 
Bestyrelsens forslag til valg af 3 bestyrelsesmedlemmer blev godkendt. 

 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode. Bestyrelsens forslag var: 

▪ Niels Kæmpe 
▪ Lone Fink 

 
Bestyrelsens forslag til valg af 2 suppleanter blev godkendt. 

 

6.    Valg af revisor og evt. revisorsuppleant for en 1-årig periode. Bestyrelsens forslag var:    
▪ Flemming Ole Nielsen 

 
Bestyrelsens forslag til valg af revisor blev godkendt. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.  
 

7. Eventuelt 
 
Under punktet eventuelt blev opstilling af containere ved grundene i det nye område drøftet. Det må til-
stræbes, at containere ikke står ved grundene i mere end et år. 
  
Der blev spurgt til vedligeholdelse af Longvejen (fjernelse af ujævnheder og bump). Svaret blev, at der in-
gen planer er om at gøre Longvejen mere jævn. Ujævnhederne tjener dels som afledningskanaler for regn-
vand, og dels har de en meget gavnlig hastighedsdæmpende effekt. Med maks. 20 km/t giver ujævnheder-
ne ingen problemer. 
 
Beplantning. Det anbefales, at den enkelte grundejer selv tager kontakt til naboen eller genboen, hvis be-
plantningen bliver for høj og derved generer for udsigten. Det er vigtigt, at alle har optimal glæde af den 
flotte udsigt. Højden af hegn i skel må være max. 2 meter. Der gælder ingen formelle regler for højden af 
træer m. v. inde på grundene. Såkaldt egne hegn placeret max. 1,75 m fra skel må ikke have større højde 
end hegn i skel med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen.  

   
Formanden takkede for god ro og orden og ytrede håb om, at flere grundejere vil have mulighed for at del-
tage næste år.  
 
 
 
_________________________________ 
Søren Stampe 
dirigent 
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