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                                                                                                                                                                                             5. juli 2022  

        Referat af Generalforsamling 2022 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Rie & Niels Kæmpe 
Enghaven 17, 4281 Gørlev 
søndag, den 3. juli kl. 10.00 

 
18 parceller var repræsenteret ved mødet. 

 
1. Valg af dirigent 

Søren Stampe blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter 

foreningens vedtægter - mindst 14 dage inden afholdelse af generalforsamling.  Dagsorden godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Foreningens formand, Flemming Klitgaard aflagde årets beretning. Denne lægges på foreningens hjemme-

side og på Facebook, sammen med referat af mødet.  

Bemærkninger til beretningen: 

Belægning på trappen til vandet. Forsamlingen mente umiddelbart ikke, at det var nødvendigt med hel 

belægning, da det er en ulempe, at vand så ikke kan trænge igennem -  og omkostningen være for stor ca. 

30.000kr. Det blev dog besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge pris m.v. på en strimmel på alle trin, som 

prøvebelægning viser.  

Biodiversitet.  Bestyrelsens forslag om at anlægge et bed med biodiversitet blev drøftet.  Der var enighed 

om, at det var en god idè. Det skal undersøges, hvordan det gøres bedst muligt. Skal det sås i græsmåtter? 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.    

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for perioden 01.04.2021 - 31.03.2022 til godkendelse 

Regnskabsfører Birgitte Müthel gennemgik regnskabets punkter. Regnskabet var sendt ud til medlemmerne 

sammen med indkaldelsen og blev godkendt af de fremmødte. 

a. Budget 2022/23 – til godkendelse 

Søren Stampe gennemgik budget for 2022/23. Budgettet blev godkendt af de fremmødte. 

b. Fastsættelse af kontingent for 2023/24 - 

 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette forslag godkendte forsamlingen.   

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På valg er: 

▪ Flemming Klitgaard  -  Genvalgt 
▪ Tina Appelt                -  Genvalgt  

 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.  

▪ Niels Kæmpe             -  Genvalgt 
▪ Louise Pil blev valgt som suppleant  

 
 



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

 
6. Eventuelt 
7.  

Under punktet ”eventuelt” blev følgende punkter diskuteret: 

• Der køres med for høj fart på Valhallavej og på Idunsvej. Forskellige former for bump blev drøftet. 

• Campingvogne må ikke opholde sig på grundene, jfr. grundejerforeningens vedtægter. 

• Både må ikke opbevares på grundene. 

• Der blev udtrykt utilfredshed med plast på tagryg – det virker generende for øvrige grundejere. 
Formanden tager fat i grundejer for at få at vide, hvor længe, det skal ligge sådan. 

• Det er grundejers ansvar, at skraldestativer efter tømning står på egen grund.  

• Der må ikke kastes sten og andet affald ned af skrænten på stranden 

• Det opfordres til grundejerne at tage hensyn til øvrige grundejere, når der skal arbejdes med ma-
skindrevet værktøj af alle slags. Se regler i foreningens vedtægter.  

• Der var ros for vejenes vedligeholdelse/stand.  

• Ved udlejning – fortæl, hvilke regler, der er for området. 

• En grundejer takkede for forståelse i forbindelse med en container, der har stået lidt længe på grun-
den. Årsagen har bl.a. været forsinket godkendelse fra kommunen. 

 
Tak til Rie og Niels Kæmpe for ”husly” 
 
Grundejerforeningen Emilsminde 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Flemming Klitgaard                    Søren Stampe 
Formand     Dirigent 
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