
Generalforsamling 

i grundejerforeningen Lejdebæk 

den 30. marts 2010 på Lanterna i Rødvig 

 

Dagsorden 

1. Valg af to stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Forslag fra medlemmer 

6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er:  Kasserer Morten Haugaard 

 Aksel Bording og Tom Nielsen. Alle modtager genvalg. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:  1. suppl. (Bjarne Flex), 2. suppl. (Annette Voigt) 

9. Valg af 2 revisorer: Tove Johansen og Elisabeth Vie og 1. suppleant Egon Nørgaard. 

10. Eventuelt 

 

Formanden Gerhard bød velkommen. Dernæst gik generalforsamlingen i gang. 

Ad 1. Stemmetællere. Valgt blev Poul Johansen og Otto Pedersen 

Ad 2.  Dirigent:  Valgt blev Steffen Nordgaard, der konstaterede at general-

forsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dernæst meddelte 

Steffen, at der var 38 stemmeberettigede til stede samt 5 godkendte fuldmagter - udad 

63 mulige, hvilket betyd, at mindst 2/3 af de stemeberettigede var til stede, hvorfor der 

kunne foretages vedtægtsændringer. 

Ad 3. Formandens beretning: Er vedlagt som bilag. Formanden sluttede af med at takke 

foreningen og bestyrelsen for årets samarbejde. 

 

Ad 4. Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

Ad 5. forslag fra medlemmer: Ingen forslag 

Ad 6. Bestyrelsen havde udarbejdet 11 beslutningspunkter, som den ønskede generalforsam-

lingens godkendelse af. De er alle vedlagt som bilag. Alle beslutninger blev vedtaget. 



De første 8 punkter vedrører overtagelse af veje, stier og øvrige fællesområder samt 

vedligeholdelse heraf, bl.a. ved oprettelse af en vejfond, samt tilladelse til at oprette en 

kassekredit. Herunder blev således vedtaget: 

 En nødvendig vedtægtsændring af § 2. og § 9, hvor det blev indføjet pligt til at 

vedligeholde veje og stiarealer  

 Vedtægter for vejfonden.  

 Budget for 2010: Vedlagt som bilag. 800 kr. i kontingent, hvilket in-

debære, at der skal oprettes en kassekredit til betaling af akut reparation af 

stamvejen inkl. vejpump. 

Ligeledes fik bestyrelsen bemyndigelse til at søge optagelse i parcelhusejernes Lands-

forening, således at grundejerforeningen kan dækkes forsikringsmæssigt. Anita og 

Aksel Bording Thorsvænge 30, fik tilladelse til at anvende den lille trekant ved deres 

grund, som er en del det grønne område.   

Ad 7. Valg til bestyrelsen: Genvalgt blev Morten Haugaard, Aksel Bording og Tom Nielsen. 

Ad 8. Valg af suppl. Valgt blev: 1. Suppl. Jimmi Smizsek. 2. Suppl. Annette Voigt 

Ad 9. Valg af revisorer genvalg af Tove Johansen og Elisabeth Vie og 1. suppl. 

 Egon Nørgaard. 

Ad 10. Evt. Morten Haugaard meddelte, at foreningen har fået en hjemmeside, og at med-

lemmerne kan få et login ved henvendelse til ham.  

 

Herefter blev der takket af og mødet afsluttes med hyggeligt samvær omkring smørrebrød. Øl og 

vand. 

 

Referant: Aksel Bording  Villy Bæk  Morten Haugaard 

 

 

Dirigent: Steffen Nordgaard  Tom Nielsen  Gerhard Nagott

    

 


