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Generalforsamling d. 15. marts 2016 

Restaurant Lanterna kl. 1900 
Dagsorden: 

1. Valg af 2 stemmetællere. 

2. Valg af dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Forslag fra medlemmer. 

6. Forlag fra bestyrelsen, herunder vedtægtsændring jfr. bilag, budget og kontingent. 

7. Valg til bestyrelsen: Kasserer Elisabeth Vie, næstformand Tom Nielsen, sekretær 

Finn Høj alle villig til genvalg. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Egon Nørgaard og Kirsten Christoffersen, 

villig til genvalg. 

9. Valg af 2 revisorer: Morten Haugaard og Tove Johansen, villig til genvalg. 

10. Eventuel. 

 

Hvis vedtægtsændringerne vedtages på den ordinære generalforsamling aflyses den 

ekstraordinære generalforsamling der har dagsorden som punkt 1, punkt 2 og punkt 

6 om vedtægtsændring. 

 

Formanden, Gerhard Nagott, bød de fremmødte velkommen. 

 

Ad 1. 

Valgt blev Anna Møller og Poul Johansen. 

 

Ad 2.  

Valgt blev Steffen Nordgaard der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  

Til vedtægtændringer kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, 

og da dette ikke var tilfældet, behandles vedtægtsændringsforslagene på den 

efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. 

 

Ad 3. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som kort omhandlede flg.: 

1. Peter Hansen havde bedt Gerhard Nagott om en udtalelse vedr. at kommunen 

ikke vil anlægge vej fra den fjerne ende af Thorsvænge og ud til Stevnsvej. Hertil 

havde formanden ingen kommentarer, da vejen ikke vedrører vores forening. 

2. Hundelorte og løse hunde er stadig et problem. 

3. Formanden forklarede, hvorfor saltning af vores veje blev stoppet i vinter. 
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4. Der har fra flere sider været ytret ønske om at etablere Nabohjælp. Da denne 

ordning helt er på frivillighedens vegne, opfordres beboerne til selv at iværksætte 

dette. Der kan læses mere på www.nabohjælp.dk 

 

Ad 4. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt blot med den bemærkning, at 

underskriftsdatoen skal være d. 10. februar 2016 og ikke 2015 som skrevet.  

Kassereren oplyste, at der åbnes en separat bankkonto til brug for sne-penge, da disse 

penge intet har med foreningens regnskab at gøre. 

 

Ad 5.  

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

Ad 6. 

Vedtægtsændringerne behandles under den efterfølgende ekstraordinære general-

forsamling. 

Budgettet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.  

Kontingentet fastholdes på kr. 800,00 til foreningen og kr. 300,00 til administration af 

snerydning/saltning - i alt kr. 1.100,00. 

 

Ad 7. 

Alle tre genopstillede blev genvalgt. 

 

Ad 8. 

Begge suppleanter blev genvalgt. 

 

Ad 9. 

Begge revisorer blev genvalgt. Til revisorsuppleant blev Anna Møller valgt. 

 

Ad 10. 

Et medlem påpegede, at det var svært at finde vedtægterne på hjemmesiden. 

Sekretæren ser på problemet. 

 

Formanden afsluttede med at sige tak til de fremmødte for deres deltagelse. 

Dirigent: Formand: 

Steffen Nordgaard Gerhard Nagott 

 

Næstformand: Kasserer:  

Tom Nielsen Elisabeth Vie 

 

Referent: Best.medlem: 

Finn Høj Leif Madsen 
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Ekstraordinær generalforsamling d. 15. marts 2016 

Restaurant Lanterna 
Dagsorden: 

1. Valg af 2 stemmetællere. 

2. Valg af dirigent. 

3. Forlag fra bestyrelsen: vedtægtsændringer jfr. bilag. 

 

Formanden, Gerhard Nagott, bød igen velkommen. 

 

Ad 1. 

Valgt blev Anna Møller og Poul Johansen. 

 

Ad 2.  

Valgt blev Steffen Nordgaard. 

 

Ad 6. 

Formanden gennemgik vedtægtsændringerne og begrundelsen herfor.  

I det fremsendte forslag er ændringerne skrevet med kursiv- og fed tekst. 

 

§ 2 Blev enstemmigt vedtaget. 

§ 3 Efter ændringsforslag blev flg. ordlyd enstemmigt godkendt:  

Hver ejendom har 1 stemme og kan repræsentere 1 fuldmagt per ejendom. Kun 

ejere han stemme. 

§ 8 Blev enstemmigt vedtaget. 

§ 10 Blev enstemmigt vedtaget. 

§ 14 Efter ændringsforslag blev flg. ordlyd enstemmigt vedtaget: 

Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter.  

Med generalforsamlingens godkendelse kan kassereren også modtage 

indtægter og afholde udgifter til for eksempel snerydning/saltning, der sker på 

den enkelte grundejers ansvar.   

 

Formanden afsluttede igen med en tak til de fremmødte. 

 

Dirigent: Formand: 

Steffen Nordgaard Gerhard Nagott 

 

Næstformand: Kasserer:  

Tom Nielsen Elisabeth Vie 

 

Referent: Best.medlem: 

Finn Høj Leif Madsen 


