.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
Lørdag den 4. august 2012 kl. 10:00
på Restaurant Lupinen, Bøtøvej 151, 4873 Væggerløse.
Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 09:30.
Eventuelle indehavere af fuldmagter bedes fremlægge disse for
foreningens sekretær senest kl. 09:45.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
Steen Poulsen blev valgt. 84 stemmesedler blev udleveret.

2.

Valg af sekretær og stemmetællere.

Karin Bøkman blev valgt som sekretær. 3 stemmetællere Dan
Christensen, Kaj Nielsen, Annegrethe Nielsen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for 2011.
Formanden og vejformanden afgav beretning vedhæftes dette
referat.
Der blev svaret på forskellige spørgsmål fra grundejerne, bl.a om
foreningen skulle betale for at få belægning på indkørsel til
koteletgrunde. Der var igen spørgsmål oppe omkring tilstanden
på vejene, skal vi hæve standarden. Spørgsmål vedr. vejbump,
evt. mobile vejbump. Der blev mulighed for at etablere en
arbejdsgruppe for at finde ud af vedr. vejene. Der var ligeledes
kommentarer til vejbelægningsprøverne. Vedr. jubilæum, om
økonomien var til det, og hvilke muligheder der var for det.
Bestyrelsen arbejder videre på evt. muligheder for en
jubilæumsfest.
Vejbelægningen vi har nu, er forbudt i Rørvig kommune.
Bestyrelsen arbejder videre med en evt. udskiftning af
vejbelægningen.
Spørgsmål vedr. beskæring af hybenroserne.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2011.
Tom gennemgik regnskabet for 2011. Der var spørgsmål vedr.
naturstyrelsens tilskud. Der var andre spørgsmål fra salen vedr.
regnskabet, som Tom svarede på. Formanden svarede på hvorfor
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værdipapirerne ikke var solgt, vi vil ikke sælge med tab, men
vente til kurserne er omkring det beløb vi har givet for dem.
Regnskabet blev godkendt. To undlod at stemme.

5. Indkomne forslag. (Se forslag på side 3.)
Til § 3 Jørgen gav en baggrund for vedtægtsændringer om årlig
kontingentopkrævninger . Forslaget om årligt
kontingentopkrævning blev vedtaget, uden kommentarer.
Til § 4 blev foreslået nogle enkelte ændringer. Derefter blev
forslaget vedtaget, uden yderligere kommentarer.

6. Forelæggelse af budget for 2013.
Formanden gennemgik budgettet. Under forudsætning af punkt 7
vedtagelse blev budgettet vedtaget for 2013. Budgettet for 2013
blev vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet vil stige fra 335 kr. til 450 kr. årligt. Der var
diskussioner frem og tilbage vedr. stigningen.
Forslaget gik til afstemning, med 77 for og 7 modstemmer.
8. Valg:

a. Valg af formand.
Jørgen Jørgensen blev genvalgt.
b. Valg af kasserer. (For et år)
Jørgen Boesen blev valgt til kasserer.

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Michael Lund Munk og Karin Bøkman blev genvalgt.
d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Lillian Christensen og Steen Poulsen genvalgt.
e. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Flemming Mikkelsen, Tornbladvej, blev valgt som revisor.
Flemming Knudsen blev genvalgt som revisorsupp.

9. Eventuelt.
Der var spørgsmål vedr. ukrudt og jordvold på Pedersdals
grunden. Er det grundejerforeningens pligt at gøre noget ved det.
Vejformanden underrettede om hjemmesiden, og opfordrede folk
til at melde sig til ovenstående.

Underskrevet den 5. august 2012

Sign. Karin Bøkman

Sign. Steen Poulsen

Sekretær

Dirigent

Sign. Jørgen Jørgensen
Formand
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