
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Egemosegård Syd den 26. juni 2016 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Forsamlingshus søndag den 26. juni 2016, hvor Foreningen var 

vært for kaffe og rundstykke fra kl 0930. 

Generalforsamlingen startede formelt klokken 10, hvor Formanden Janne Basbøll bød alle de fremmødte 

velkommen.  

1. Valg af dirigent.  

Valget af dirigent blev Svend Laulund. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 

Generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. 

 

2. Valg af mødesekretær. 

Valget faldt på Jytte Eriksen.    

 

3. Formandens beretning. 

Formanden Janne Basbøll aflagde beretning.  I brev af 15 februar 2016 til grundejerforeningens 

husejere, blev det meddelt, at de enkelte husejere ville få besked inden juli 2016 vedr. deres 

kloakforhold, hvis der skulle ske ændringer. To husejere, som var til stede ved generalforsamlingen, 

havde fået brev fra kommunen vedr deres kloakforhold. Det ville være interessant at høre fra andre 

husejere, som har fået besked fra kommunen. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har hørt noget fra 

kommunen. 

 

Lidt diskussion om, hvordan snerydningen skal fungere gennem vinteren. Bestyrelsen vil tage en 

diskussion ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Det er vigtigt, at man meddeler bestyrelsen, hvis man får en ny mail adresse, da det meste af 

kommunikationen foregår via mail. Mail adresser på bestyrelsen findes på vores hjemmeside 

www.egemosegaard-syd.dk. I er også velkomne til at lægge en besked i postkassen på en af vores 

adresser. 

 

Formanden foreslår uændret kontingent på kr. 300,00 for det kommende år. Lidt diskussion om 

størrelsen af kontingentet for ikke at tære af formuen. Bestyrelsen vil se på, om der skal laves 

større arbejder de kommende år.  Kontingentet forfalder til betaling 1 juli hvert år. 

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab. 

Regnskabet blev gennemgået af Kasserer Jytte Eriksen, som forklarede de forskellige poster og 

efterfølgende blev regnskabet godkendt. 

 

5.    Indkomne forslag. 

Der var ikke fremsendt forslag.   

 

 



6.    Valg til Bestyrelsen. 

- Kasserer Jytte Eriksen var på valg og blev genvalgt.   

 - Bestyrelsesmedlemmet Annette Christensen var på valg og blev genvalgt.   

        - Bestyrelsesmedlemmet Nancy Goldbæk Jensen var på valg og blev genvalgt. 

 

7.     Valg af Revisor. 

  Ib Nielsen og Annelise Johannesen blev genvalgt. 

 

8.    Valg af Suppleanter. 

 

       Tine Krogstrup Priø, Stokkevangen 36  og Bente Jensen, Stokkevangen 7 blev valgt til suppleanter,   

       idet Stephen Ferguson trak sig, da de to damer meldte sig villige til at indgå i bestyrelsen.                    

 

9.    Fastsættelse af Kontingent. 

       Som foreslået af formanden uændret kontingent DKK 300,00. Forslaget blev vedtaget. 

 

11.  Eventuelt. 

 

        Under eventuelt blev det nævnt, at der køres for stærkt, især af fremmede biler. Vi henstiller til 

        husejerne om at orientere deres gæster om at sænke farten lidt. 

 

        Der skal også gøres opmærksom på, at hække og bevoksninger holdes nede, så man kan orientere  

        sig ved vejkryds, og på stierne mellem Stokkevangen nr 34 og 36 og på Højvangen mellem nr 27 og    

        29, hvor græsset skal slås. Bevoksningen skal også holdes nede hos de husejere, der bor ud til    

        mosen/renden på deres side af stien, så græsset kan slås. Det skal være muligt at kunne færdes 

        på stierne.       

 

Næste Generalforsamling vil blive afholdt den 25. juni 2017.  

 

  

 

Rågeleje  juli 2016 

Jytte Eriksen 

 

PS 

Vi mangler stadig et par grundejere, som vil oplyse deres email-adresser til eriksen.jytte@gmail.com  
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