
Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2010 kl. 14.  
 
 Til stede: 
 
                               Kurt Leif Jensen (formand) referent  
                               Bent Frisk (næstformand) 
                               Theis Petersen(kasserer) 
                               karl-Erik Witthøft 
 
. 
                                      Generalforsamling 2010 
 
Forsøges (Karl melder tilbage) 5. juni 2010 kl 1000 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra Bestyrelsen og foreningens virke i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 
5. Forslag fra medlemmerne. (Der er afleveret skriftligt senest 1 uge før generalforsamlingen) 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (formand (modtager genvalg) 1 bestyrelses-medlem.(modtager 

ikke genvalg)) 
7. Valg af 2 suppleanter  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Hvis vejret tillader det, er der mulighed for pentanq eller fodboldspil fra ca. kl. 1500 
 
 
Ad. Pkt. 1: formanden kontakter Svend ang. dirigent posten evt. forsøges 
                  Lindy eller Kurt Lind 
 
Ad. Pkt 4: Som forslag fra bestyrelsen: Revision af vedtægter samt Ordensreglement 
                 Når alle har godkendt de nye vedtægter, samt Ordensreglement udsendes  
                 de sammen med Indbydelsen og regnskabet. 
 
Ad Pkt 6:  Karl ønsker ikke genvalg, derfor skal der undersøges muligheder blandt 
                 medlemmer (evt. Svend’ kone eller Søs) 
 
 
Mette har påtaget sig arbejdet som referent under generalforsamlingen. 
 
Yderligere har Mette påtaget sig arbejdet som administrator på Debatforum  
 
 
”Det beskedne traktement”  organiseres af Theis og Bent. 
 
 
Vi mødes alle kl. 0830 i Laden 
 

Regnskab 
Theis fremlagde regnskab for 2009, der blev godkendt af bestyrelsen. 
 



 
 
 
 

Vedtægter 
 

Ved gennemgang af forslag til vedtægter blev flg. ændret: 
 
§ 2 FORMÅL:  
 
og stier  : slettes 
 
§ 4 TINGLYSTE SERVITUTTER: 
(Deklaration af 3. april 1976, jf. § 1), slettes 
 
§ 6 MEDLEMSKONTINGENT OG ANDRE MEDLEMSBIDRAG: 
 
og stier, slettes 
 
§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
dage, slettes 
 
§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
 

•  Bestyrelsen indsætter referatet i generalforsamlingsprotokollen , slettes 
 
§ 12 Bestyrelsens forretningsorden: 
 
og referaterne opbevares i en bestyrelsesprotokol, slettes 
 
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem ikke finder referatet eller dele heraf dækkende for det på mødet 
passerede eller er uenig i det besluttede, skal vedkommende indgive skriftlig indsigelse, der påføres 
referatet for efterfølgende at blive taget op til en afklarende drøftelse påføres., slettes 
 
§ 13 Bestyrelsens opgaver og ansvar: 
laden, slettes 
 
§ 14 Grundejerforeningens regnskab: 
 
,… efter at disse er påført formandens godkendelse til betaling. Ændres til: , formanden orienteres løbende  
 
--------------------------------------------------------------- 
Ordensreglement  

1. Højeste kørehastighed på områdets veje er 15 km/t. 
2. Unødig knallertkørsel må ikke finde sted 
3. Anvendelse af haveredskaber med motor, skal ske under størst mulig 
    hensyntagen til de øvrige grundejere og så vidt muligt ikke finde 
    søn og helligdage 
4. Hunde skal holdes i snor 
5. Gebyr ved for sent betalt kontingent fastsættes til kr.150  
6. Lån af Fælleshuset ”Laden” aftales med kassereren. 
 
 

Mødet hævet kl. 18              
 
Sign. 
 



Ku
 

rt Leif Jensen      Theis Petersen         Bent Frisk     Karl Erik Witthøft 
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