
Grundejerforening  KALDRED af 1967’s  
ordinære Generalforsamling,

 
lørdag den 30. maj 2015 kl. 10.00.

Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 40 medlemmer, heraf 34
stemmeberettigede medlemmer havde fundet vej på denne strålende maj formiddag.

Referat:

Punkt  1.

Kl. 10.00 bød formanden Allan Nielsen velkommen til de fremmødte, 
Han foreslog iflg. punkt 1  Erik Visby valgt som dirigent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten  takkede  for  valget  og  konstaterede  generalforsamlingen  var  rettidig  indvarslet,  da
indkaldelsen var poststemplet den 24.04.2015, og  spurgte om nogen ønskede dagsordenen læst op,
da den var udsendt samme med indkaldelsen. 

Da ingen ønskede dette, gik dirigenten videre.
Der blev valgt 3 stemmetællere og en referent blandt de godt 7% stemmeberettigede fremmødte
medlemmer.
Og at man ville respektere et rygeforbud; der ville blive indlagt en rygepause.
Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af beretning for året siden sidst.-                       

Punkt  2.  Formandens  beretning:

.Formanden sagde at da beretningen var udsendt ville han ikke gentage den; men spurgte om der var 
kommentarer.

Der udbrød en livlig debat om vejenes tilstande. 
Der var mange forskellige synspunkter om hvad/hvordan man skulle gribe problemet an. Skulle man bruge 
vejhøvl eller ej  -  runde sten eller skærver  -               
Bestyrelsen har lyttet til inputtet, men vil fortsætte med det forsøg der er i gang, med nogle tilretninger.

Der var en debat om beskæringen og belastningen på græsarealerne, både negative og positive. 
Bestyrelsen vil tage det op med entreprenøren.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3: Regnskab for 2014



Kasseren spurgte om der var kommentarer. 

Ingen bemærkninger fra intern revisor.
Stor el-regning?
Bestyrelsen , en menneskelig fejl der var ikke skruet ned for varmen mellem 2 bestyrelsesmøder.
Der er 20 skyldnere til incasso.

Regnskab godkendt:

Punkt 4:.

A: Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 800,- årligt.
     Gebyrer foreslås uændret.
     
Godkendt.

 Der blev indlagt 15 min. pause , så der var mulighed for at se på de 2 forslag om reviderede vedtægter der 
var omdelt på bordene.

B: Forslag fra bestyrelsen:  
     - Forslag til tilrettede vedtægter for grundejerforeningen.

C: Forslag fra medlemmerne:
     - Forslag til tilrettede vedtægter for grundejerforeningen, modtaget fra Helle og Ole Pedersen.
      - Forslag til forbedring af vores legepladser, modtaget fra Birgit Landling Jensen.

Vedr. B. og C.  Formanden begrunder forslaget med en up to date gennemgang.
og siger at forslaget fra medlemmet er noget mere omfattende og beder Ole om at kommentere sit forslag.

 Ole fremlægger sit forslag, som tager højde for samfundets forandring m.h.s. til ret og pligt samt den 
digitale verden.

Der startede nu en diskussion pro et contra de 2 forslag.
Der blev foreslået at man kaldte det ene forslag for A, det andet forslag for B, og stemte om hvilket der 
skulle nyde fremme.
Men diskussionen fortsatte, nu dog mest som en dialog mellem Ole og formanden.

Efter nogen tid besluttede man en skriftlig afstemning, om hvilke forslag der skulle nyde fremme og tages 
op på en ekstraordinær generalforsamling.
Afstemning:
                      A. Bestyrelsen   fik 29 stemmer
                      B. Ole Hansen    -     2     - do -
                      C. Blank             -     2     - do -

Forslag til fornyelse af legepladser blev afvist, da forslagsstiller ikke var til stede.   
     
Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

      a.  Valg af Næstformand  for 2 år.
      b.  Valg af kasserer 
      c.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år    

       a:  Kim Falch                 valgt med akklamation



       b:  Henrik Movsing       valgt med akklamation 
       c:  Pal Postas                 valgt med akklamation 
          Jørgen Laksø             valgt med akklamation
         
     Punkt 6: Suppleanter til bestyrelsen.

        a: Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
        a:  Henrik Wibe          valgt med akklamation
 
Punkt 7: Valg af statsautoriseret revisor.

  Utilfredshed med statsautoriseret revisor,  ikke genvalgt,  bestyrelsen skal finde en ny.

Punkt 8: Valg af et af foreningens medlemmer til revisor.

Genvalg af medlemsrevisor  Erik Ottesen. med akklamation

Punkt 9: Valg af revisor suppleant.

Genvalg af medlemsrevisorsuppleant  Finn Petersen. med akklamation

Punkt 10: Eventuelt.

Her kan alt debatteres;  men intet kan besluttes!

Bænke istand sættes
Petanquebaner renses eller fjernes.
Bomme gennemgåes og rettes op
Græsslåning inden for tiden

Nyt om kloakering:    
Det er "sparket" til hjørne fra det offentlige,
 
Kasseren: Tak til de medlemmer som har givet os mail og telefon nr., og der må meget gerne komme flere. 
Se    WWW.KALDRED67.DK

Dirigenten takkede for god  ro og orden, og gav ordet til formanden.
Der takkede for et godt møde  -  og meddelte at der er 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
LØRDAG DEN 27-06-2015 i Forsamlingshuset, Eskebjerg.

Næste års generalforsamling finder sted lørdag den 28-05-2016 i Eskebjerg Forsmlingshus.

Der ville være åbent hus på Rådhuset efter generalforsamlingen.

Referent                                                                                                                Dirigent
Henning Pedersen                                                                                                 Erik Visby                             

http://WWW.KALDRED67.DK/

