
Grundejerforeningen Kaldred af 1967

Referat af Generalforsamling afholdt 22.04.2022 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus. 

24 stemmesedler udleveret til fremmødte med stemmeret. 

Dagsorden i henhold til § 12 i Grundejerforeningens vedtægter. 

Punkt 1: 

a. Valg af dirigent: Henrik Movsing

b. Valg af referent: Jørgen Olsen

c. Valg af stemmetællere: En fra hvert bord (3) hvis aktuelt. 

Punkt 2: 

Beretning ved Formanden om foreningens virke i det forløbne år. Der henvistes til den udsendte beretning til 

medlemmerne. Beretningen godkendt.

Kommentarer udenfor beretningen: Jansvej 4 er bekymret over de høje birketræer ved ‘søen.’ Det vurderes 

om beskæring skal foretages. 

Punkt 3:

Forelæggelse af det udsendte og reviderede regnskab og budget til godkendelse. 

Godkendt. 

Kommentar af foreningens interne revisor Erik Ottesen. Ser gerne en specifikation af hvorledes 

kassebeholdning fordeles i udgifter til vedligehold, diverse hensættelser mv. Taget til efterretning. Også om 

budget og regnskab er i overensstemmelse med hinanden. Taget til efterretning.  Petanque bane er med i 

budget, men den findes ikke længere. Kasserer Pal Postas har bedt revisor fjerne posten. 

Punkt 4: 

Fastsættelse af kontingent og indskud. 

a. Kontingent og indskud uændret. Kontingent kr. 800 årligt. Godkendt.   

b. Gebyrer og honorarer i henhold til medsendte oversigt. Godkendt. 

c. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

d. Forslag fra medlemmer. Ingen- .

Punkt 5: 

Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Formand: Allan Nielsen. Modtog genvalg. 

Jørgen Olsen, Hanne Bøttger. Modtog genvalg. 



Punkt 6: 

Valg af bestyrelsessuppleant: Edouard Olesen. Genvalgt.

Punkt 7:

Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens revisor. Godkendt. 

Punkt 8:

Valg af et medlem til revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Erik Ottesen. Godkendt. 

Punkt 9:

Revisorsuppleant. 

Finn Petersen valgt og godkendt. 

Punkt 10: 

Eventuelt. 

Campingvogne skal være inde på egen grund. Ved brug af bålfad henvises til de regler Kalundborg 

Kommune har bestemt. Grundejere (hvor aktuelt, og et problem) indskærpes, pligten til at beskære.

Næste Generalforsamling 13.05.2023 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus
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