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Referat af generalforsamlingen, 2011  
Lørdag, den 16. april  

 

Ad 1. Valg af dirigent  

Bente de Kruiff valgtes til dirigent, og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt 

rettidigt. 

Ad 2. Formandens beretning  

a. Anne foreslog, at man sender breve ud til grundejere om løse katte og hunde og deres 

efterladenskaber, kan evt. udsendes sammen med indkaldelsen til næste års generalforsamling  

b. Vi skal også sende breve ud til de grundejere som har affald der ligger og flyder på grunden, først 

brev til ejerne derefter henvendelse til kommunen  

c. Forslag om, at grundejerforeningen fjerner affaldet (hvilket er ulovligt) derfor nej. Skov- og 

Naturstyrelsen kan evt. kontaktes vedr. affald  

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab  

Regnskabet godkendt.  

a. Et medlem undrede sig over beløbet på restancer. Anne forklarede, at nogle af pengene var 

kommet ind, og beløbets størrelse fremkom ved udlæg af grundejerforeningen for beskæring. En 

grundejer mgl. at betale  

Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag  

Medlemsbidraget fastsattes til 250,- kr. årligt.  

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

a. Bjarne Fortner blev genvalgt  
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b. Bent Christiansen blev genvalgt  

c. Nanny Christiansen blev genvalgt.  

d. Valg af suppleanter: Bent Hansen og Allan Henriksen 

Ad 6. Valg af revisor samt suppleant  

Revisor Jørgen Jessen, Revisorsuppleant Bjarne Christensen 

Ad 7. Indkomne forslag 

a. Besøg på Audebo Pumpestation.  Det undersøges, om vi kan komme derover d. 13. august evt. i 

forbindelse med sommerfest  

b. Evt. Vi har fået et tilbud fra Sadolin i Glostrup om, at alle grundejere i Næsdal kan få 25% på maling 

og træbeskyttelse. Se vedlagt kopi herunder  

c. Matrikelkort over grundene kan anskaffes for Kr. 310,- men der skal være ca. 30 for at få det til 

denne pris  

d. Anne oplyste, at vores hjemmeside besøges af rigtig mange hver uge. De sider der ikke bliver brugt 

vil blive skrottet  

e. Anne vil gerne have mailadresser på de af vore medlemmer der ønsker automatisk besked om 

referater m.m. der lægges ud på hjemmesiden  

f. Der blev foreslået, at der blev nedsat et festudvalg til sommerfesten  

Ad 8. Eventuelt 

Næste års generalforsamling 31.03.2012.  

 

 

Nanny Christiansen 

Referent 

  

 


