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Væggerløse d. 30. Juni 2013 

 
Ordinær generalforsamling: 

Lørdag den 3. August 2013, kl. 10:00 
På Restaurant Lupinen, Bøtøvej 151, 4873 Væggerløse. 

Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 09:30. 
Der blev ikke noget indlæg om solenergi fra SolarVenti da indlederen fik problemer med at 
komme i sidste øjeblik. 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Steen Poulsen som dirigent. Steen poulsen blev valgt. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  Der blev udleveret 51 
stemmesedler.  

2. Valg af sekretær og 3 stemmetællere. 
Som sekretær blev valgt Karin, og der blev valgt 3 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 
-  Generel beretning 

- Formanden aflagde beretning. Fra salen blev der stillet spørgsmål om hvilken 
eksperthjælp der var indhentet i forbindelse med køerne ved Lævej. Svaret er 
advokathjælp og landinspektør. Der vil ikke blive brugt flere penge på eksperthjæp, 
grundejerne har mulighed for at undersøge om de kan søge hjælp via deres egen 
forsikring. Beretningen blev vedtaget med overvejende majoritet. 

- Vejformandens beretning 

- Vejformanden aflagde beretning. Fra salen blev der takket for behagelig samtale 
pr. tlf. Der blev klaget over at der var smidt for lidt støvbinder, der blev foreslået at 
bruge en anden slags støvbinder. Vejformanden undersøger hvilke muligheder der 
er. Det blev foreslået, at man kunne prøve enkelte hastighedsdæmpende 
foranstaltningler. Michael Munk vil arbejde videre på sagen.    

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2012. Se vedhæftet bilag. 

Regnskabet blev gennemgået, og godkendt. 
4. Indkomne forslag. (Se forslag fra bestyrelsen på side 2). 

Forslag fra bestyrelsen om udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 personer. Forslaget blev 
vedtaget. 

5. Forelæggelse af budget for 2014. 
Generalforsamlingen fandt det ulogisk at budgettet behandles før 
kontingentfastsættelse. Bør ændres til næste gang. 

Budgettet blev vedtaget. 
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6. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentforhøjelse på 10 kr blev vedtaget. 
 

7.  Valg: 
a. Valg af kasserer.  

Kasseren var på valg, og blev genvalgt.  
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvis forslag er vedtaget, ellers 1 

bestyrelsesmedlem. 
Gert Gulløv var på valg, og blev genvalgt. Hans Erik Trolle blev valgt. Anne Charlotte 
Bentzon blev valgt. 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Lillian Christiansen og Steen Poulsen blev valgt. 
c. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisoren blev genvalgt, ligeledes revisorsuppleanten. 
8. Eventuelt    

Hans Erik Trolle oplyste om et fordrag han vil holde på Marielyst Højskole den 15-9-2013 
kl 15.15-16.45. Foredraget vil handle om udviklingen på Bøtø og Marielyst gennem 
tiderne. 
Det blev foreslået at nedsætte et udvalg for de fastboende. Udvalget vil få mulighed for at 
lægge oplysninger ud på grundejerforeningens hjemmeside. Gert Gulløv fik navn på 
foreslagstilleren. 

Formanden takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen vil fremover blive afholdt 2 lørdag i august.              

 
 

Karin Bøkman      Jørgen Jørgensen 
Referent       Formand 

 
 

Steen Poulsen 
Dirigent 

 
 

 
 


