
REFERAT

Generalforsamling den 16. marts 2022 i Grundejerforeningen Lejdebæk

Formanden, Gerhard Nagott, bød de fremmødte velkommen.

ad 1 Valg af to stemmetællere:
Elisabeh Vie og Axel Bording valgt.

ad 2 Valg af dirigent:
Alex Nielsen valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

ad 3 Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år:
Formandens beretning godkendt (foreligger i selvstændigt bilag). 

Under den efterfølgende spørge-/debatrunde blev drøftet følgende:
Snebekæmpelse: Bestyrelsen fastholder, at der udelukkende snebekæmpes, hvis 
der er rigtigt meget sne, og at der ikke saltes, idet dette har vist sig at være 
meget omkostningstungt og kan medføre at der skal indbetales et betydeligt større 
beløb til snekontoen.
Astfalt: Der er mulighed for at låne en stamper og få noget flydende asfalt hos 
formanden.

ad 4 Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse:
Godkendt (kasserens kommentarer foreligger i selvstændigt bilag). 

ad 5 Forslag fra medlemmer:
 Der var ikke indkommet forslag.

ad 6 Forslag fra bestyrelsen:
a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1000 kr. årligt, og intet til ”snekonto”.
Godkendt. 

ad 7 Valg til bestyrelsen: 
Kasserer Poul Johansen, Tom Nielsen og Kirsten Christophersen er på valg. Alle 
modtager genvalg.
Alle genvalgt.

ad 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Tove Johansen er villig til genvalg.
Alex Nielsen valgt som 1. suppleant.
Tove Johansen valgt som 2. suppleant.

ad 9  Valg af 2 bilagskontrollanter.
Elisabeth Vie og Ninna Wennich modtager valg.
Elisabeth Vie og Ninna Wennich valgt.

Ad 10 Eventuelt:
Følgende blev drøftet:



Ny station: Beplantningsplan drøftet – bestyrelsen meddeler Atkins, at den er 
godkendt.
Ræveholm ønsker en støjvæg på vestsiden af den nye station. 
Snerydning: Repræsentanter for Ræveholm ønsker saltning på veje og 
fællesarealer. - Formanden orienterede om reglerne omkring snerydning i 
foreningen, herunder den enkelte lodsejers ansvar samt muligheden og 
konsekvensen ved en nedlæggelse af snerydningskontoen. - Hidtidig praksis 
fastholdes.

 Lokation for afholdelse af generalforsamling drøftet.

Formanden sluttede af  med at sige tak til dirigenten og de fremmødte for gode indlæg og 
livlig debat.

Rødvig, den 17. marts 2022

Dirigent: Formand:

_____________________ ________________________
Alex Nielsen Gerhard Nagott

Næstformand: Kasserer:

_____ _________________ ________________________
Tom Nielsen Poul Johansen

Bestyrelsesmedlem:  Bestyrelsesmedlem/Sekretær:

_____________________ ________________________
John Brok Jørgensen Kirsten Christophersen


