
Grundejerforening  KALDRED af 1967’s  
ordinære Generalforsamling,

 
lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.00.

Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 31 medlemmer, heraf 26
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 10.04.2016, 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 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.
Og at man ville respektere et rygeforbud.
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 ville sige lidt om   
Økonomien: Ved udsendelsen var der 77 medlemmer der ikke havde betalt kontingent det var i dag faldet 
til 15, hvoraf flere var sendt til incasso.
Skilte afventer korrektur.
Sten i rabatter.: Større sten registreret hos kommunen bliver, resten fjernes.
Vejledningsplan om beskæring lægges på hjemmeside.
Småting rundt om i området kunne måske klares af nogle frivillige grundejere, 

og spurgte om der var kommentarer.

Der udbrød en livlig debat om vedligehold – vejsten – afstand for gennemgang ved bomme - .
               
Bestyrelsen har lyttet til inputtet, og vil fortsætte med det der er i gang, med nogle tilretninger.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3: Regnskab for 2015

Kasseren spurgte om der var kommentarer. 

Medlemsrevisor: Der havde været en god gennemgang af bilag med bestyrelsen, men havde i øvrigt ingen

Regnskab godkendt:
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Punkt 4:.

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

 B: Fastsættelse af Gebyrer og honorarer.:

      Gebyrer og  honorarer foreslås fastsat i henhold til medsendte oversigt.

Godkendt:

C: Forslag fra bestyrelsen:
- p.t. ingen forslag fra bestyrelsen.

D: Forslag fra medlemmer:
- p.t. ingen indkomne forslag.
     
Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

      Valg af  formand.:
         a  -    Allan Nielsen er på valg                     (modtager genvalg)  

      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.:
         b  -    Dorthe H. Larsen er på valg               (modtager genvalg)
         c  -    Jan Reimer Rosqvist er på valg          (modtager ikke genvalg)
 
       a:  Allan Nielsen            valgt med akklamation
       b:  Dorthe H. Larsen      valgt med akklamation 
       c:  Henrik Wibe              valgt med akklamation 
          
 Punkt 6: Valg af Bestyrelsessuppleant for 2 år.

       a  Valg af Suppleant.:
              Henrik Wibe er på valg    (Opstiller til bestyrelsen)

         a  - Henning Pedersen blev foreslået ,   og valgt med akklamation. 
   
Punkt 7: Valg af statsautoriseret revisor.

-  Bestyrelsen foreslår genvalg af foreningens revisor. - Revisorfirmaet Obsen & Nielsen 
Genvalg af foreningens revisor med akklamation

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

-  bestyrelsen foreslår Erik Ottesen
Genvalg af medlemsrevisor  Erik Ottesen. med akklamation
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Punkt 9: Valg af revisor suppleant.

-  bestyrelsen foreslår Finn Petersen

Genvalg af medlemsrevisorsuppleant  Finn Petersen. med akklamation

Punkt 10: Eventuelt.

Her kan alt debatteres;  men intet kan besluttes!

Jubilæum:  Vi arbejder på hvordan det mest praktisk kan arrangeres – telt på friareal og andre muligheder.
Kasseren: Tak til  de medlemmer som har givet mail og telefon, 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 tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Der vil være åbent hus på Rådhuset efter generalforsamlingen.

Næste generalforsamling bliver 27/5  2017 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referent                                                                                                           Dirigent

Henning Pedersen                                                                                           Erik Visby                                   

     

http://WWW.KALDRED67.DK/

