Grundejerforeningen Ørnehøj
Bakkebølle Strand
Generalforsamling 22/6 2008
Medborgerhuset Vordingborg

Referat
Dagsorden punkt 1
Dirigent blev Malte Olsen, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og dermed
beslutningsdygtig.
Dagsorden punkt 2
Stemmetællere blev Bente Larsen og Tove Sørensen
Dagsorden punkt 3
Formanden aflagde beretningen, (se bilag til indkaldelsen)
Formanden opfordrede endnu engang til at sørge for oplysninger om adresse ændringer, navne på nye ejere ved
salg af huset, da ejendomshandlerne ikke er gode til at sende de oplysninger (se sidst på siden).
Det er bliver tilladt at bygge mere på grunden, de nuværende 10% øges til15%, men spørg kommunen hvordan
mulighederne er i det enkelte tilfælde.
Der var besøg af Kastaniegårdens leder som meget spændende fortalte om stedets historie, og de aktiviteter der
foregår på stedet (fritid, skole, mv.). Det er tanken på næste generalforsamling at bede lederen på Ørnehøj om
et indlæg om deres skole.
Herefter blev beretningen godkendt af alle.
Dagsorden punkt 4
Regnskabet blev fremlagt, og kasseren bemærkede at der er 2 medlemmer som ikke har betalt deres kontingent
til foreningen, de er blevet rykket / bliver rykket med pålægning af et gebyr.
Regnskabet blev godkendt af alle.
Dagsorden punkt 5
Ingen forslag
Dagsorden punkt 6
Budgettet blev fremlagt, og kontingentet fastholdes det næste år (2009) på Kr. 450,00,
Budget blev vedtaget for 2009
Dagsorden punkt 7
Valg af formand
Formanden havde sagt fra til en ny periode, men sagde ja til 2 år mere på generalforsamlingen, det skal han
have tak for. (Egon Andersen for 2 år, perioden 2008 - 2010)
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Dagsorden punkt 8
Valg af 2 best. medlemmer
Nyvalgt blev Malte Olsen for 2 år, perioden 2008 - 2010
Genvalgt blev Jørgen Albrechtsen for 2 år 2008 - 2010

Valg af bestyrelses suppleanter
Valgt blev John Andersen for 2 år 2008 – 2010
Genvalgt blev Jørgen Christiansen 2008 - 2010
Valg af revisor
Genvalgt blev Carrie Cederbye for 1 år 2008 - 2009
Valg af revisorsuppleant
Genvalgt blev Hans Otto Sørensen for 1 år 2008 - 2009
Dagsorden punkt 9
Under eventuelt blev der givet en henstilling til alle medlemmer om at holde lav hastighed på alle vores veje.
Per Mikkelsen henstillede til at der blev sendt et brev med ud sammen med referatet om hastigheden på vejene
Der blev spurgt om de nye bebyggelser ville blive medlemmer af vores forening, svaret var at det vides der ikke
noget om på nuværende tidspunkt.
Vedr. afhentning af gren bundter, som ikke er afhentet, kontakt kommunen.
Slutbemærkning fra formanden
Egon takkede de deltagende i generalforsamlingen, samt resten af bestyrelsen for samarbejdet, samt dirigenten
for god ledelse af generalforsamlingen.

30-12-2016
Referat skrevet af Gert Larsen

PS:
I kan sende oplysninger til:
Gert Larsen
Skovvang 20,
4690 Haslev
Tlf. 56 31 65 25 der træffes jeg hele tiden
E-mail: gert-larsen@mail.stofanet.dk eller gert-larsen@trailerspecialisten.dk

