Generalforsamling 22. marts 2011 på Lanterna
Dagsorden
1. Valg af 2 stemmetællere
Valgt blev Poul Johansen og Anette Voigt
2. Valg af dirigent
Valgt blev Steffen Nordgaard. Steffen Nordgaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. I alt var der indgivet 11 gyldige fuldmagter. 32 parceller var repræsenterede ved fremmøde. I alt 43 stemmeberettigede udad 65 mulige.
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden Gerhard Nagott fremlagde bestyrelsens beretning, der enstemmigt blev vedtaget.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren Morten Haugaard fremlagde regnskabet (se bilag). Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
5. Forslag fra medlemmer
Niels Erik Andersen havde fremsat nedenstående 2 forsalg til vedtægtsændring:
1. Ændring/tilføjelse af § 3. ved passive medlemskaber har man ikke stemmeret
2. Tilføjelse til § 9. Passive medlemmer betaler kr. 300,00 i kontingent.
Efter nogen drøftelse trak Niels Erik sit første forslag tilbage, idet det blev konstateret, at der ikke kunne være passive medlemmer i grundejerforeningen. Forslag 2 gik til skriftlig afstemning
efter at dirigenten havde fastslået, at ordlyden ”passive medlemmer” skulle erstattes ved navns
nævnelse af de to omhandlende parceller. Forslaget blev nedstemt.
Et medlem henledte opmærksomheden på, at i nabo grundejerforeningen Thorsvænge har et af
deres medlemmer spærret den grønne sti, så der ikke er fri passage, hvilket er uhensigtsmæssigt.
Formanden vil se på sagen."

6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
Budgettet blev enstemmig godkendt og kontingentet blev uforandret kr. 800 for 2011.
7. Valg af: Formand
Bestyrelsesmedlem

Gerhard Nagott blev enstemmigt genvalgt
Villy Bek ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt: Jimmi Smizek,
Thorsvænge 2

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Genvalgt blev:
Nyvalgt blev:

Annette Voigt
Bjarne Petersen

9. Valg af to revisorer og 1 suppleant
Genvalgt som revisorer blev:
Genvalgt som suppleant blev:

Tove Johansen og Elisabeth Vie
Egon Nørgaard

10. Evt.
Formanden takkede først Villy Bek for sit arbejde i bestyrelsen og dernæst dirigenten Steffen
Nordgaard for alle de gange, han havde påtaget hvervet som dirigent samt for hans tid som
formand.
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