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Møde:

Generalforsamling 2017

Dato:

25. oktober 2017

Sted:

Espergærde Amatørscenes lokaler, Jarlens Grund, 3060 Espergærde

Deltagere:

Grundejerforeningens medlemmer var repræsenteret med deltagere fra nr. 2, nr.3,nr. 4,
nr. 5, nr. 6, nr. 9, nr. 10, nr.11, nr.12, nr.14, nr.16, nr.17,nr.19,nr. 21

Referent:

Eva (nr. 3)

Agenda
1. Valg af dirigent og referent.
Lars (nr. 3) blev valgt som dirigent, Eva (nr. 3) som referent. Dirigenten kunne
herefter konstatere, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og Formand Mikkel
fik herefter ordet.
2. Formandens beretning (bilag 1).
Mikkel gennemgik beretningen, der var udsendt tidligere. Taget til efterretninig af
forsamlingen.
3. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse eller
anden beslutning (bilag 2)
Kassereren (Kurt nr. 6) gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Indkomne forslag - forslag fra Trine og Mikkel nr. 16 (bilag 3)
Mikkel og Trine havde fremsat forslag om plantning af æbletræ på fællesarealet (se
venligst dagsordenens bilag 3). Forslaget blev vedtaget, Haveudvalget i samarbejde med
Mikkel indkøber, og Mikkel planter.
5. Vedligeholdelse af fællesarealer og veje mv., indstilling fra Haveudvalget (bilag 4)
Steen (nr. 21) gennemgik Haveudvalgets indstilling, som blev taget til efterretning. En del
af de foreslåede arbejdsopgaver, herunder oprydning af affald bag ved
grundejerforeningens skur og oprydning i skur på strandgrunden gennemføres på
havedagen. Trampolinen pakkes i vinterhi. Det blev besluttet at indkøbe nye trillebøre og 5
rododendron. Der var tilslutning til, at vi fortsætter uden kompostbeholdere på
strandgrunden, men det skal være tydeligt afmærket, hvor komposten kan smides af, og
man skal udglatte sit affald efter dumpning.
6. Forslag til budget og kontingent (bilag 5)
Kurt gennemgik budgettet. Kontingentet blev fastlagt til 700 kr. halvårligt, plus 300 kr.,
hvis man ikke deltager i havedagen. Indmeldelsesgebyr 500 kr. Bestyrelsen blev pålagt at
tage højde for, at det kan blive aktuelt at asfaltere på et tidspunkt. Budgettet blev
godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kurt og Eva er på valg og stiller op til genvalg.)

Genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter (Ingen på valg)
Rikke er suppleant, ikke på valg i år. I følge vedtægterne skal der være 2 suppleanter, og
da ingen stillede op, blev Keld (nr. 10) valgt, og accepterede valget under protest.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lise ( nr. 4) og Connie (nr. 17) genvalgt.
10. Eventuelt
Spørgsmålet om adgang til hjertestarter blev drøftet, og det blev oplyst, at der findes en
hjertestarter i Strandkrogen nr. 11, bagved carporten.
Ny hængelås på skurene blev foreslået og vedtaget.
Connie (nr. 17) foreslog, at udgifter til vedligeholdelse af belægning på den del af arealet,
som bruges af alle (frem og tilbage til skure, trailerkørsel mm) bliver en del af
fællesudgifterne. Der var tilslutning til forslaget.
Desuden fremkom et mundtligt forslag om hønsehold på fællesarealet. Der blev talt varmt
for forslaget af stillerne, men bestyrelsen måtte fastholde, at forslaget ikke var indkommet
rettidigt og derfor ikke kunne behandles på generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrede
til, at hønsetilhængere rettede et konkret, skriftligt forslag til bestyrelsen, med henblik på
behandling og afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.
Dirigenten takkede herefter for ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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_________________________

Lars Høhne, dirigent

Mikkel Dreyer, bestyrelsesformand

_______________________

_________________________

Kurt Drasbek Sørensen, kasserer

Eva Hammershøy, sekretær

_______________________
Rikke Morthorst

