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Referat  
 

Dagsorden punkt 1 

Dirigent blev Hans Otto Sørensen, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og dermed 

beslutningsdygtig. 

Der var 27 stemmeberettiget tilstede og der var derudover 1 fuldmagt, dvs. 28 stemmer i alt. 

 

Dagsorden punkt 2 

Stemmetællere blev Malte Olsen og Finn Albrechtsen. 

 

Dagsorden punkt 3 

Formanden aflagde beretningen, (se bilag til indkaldelsen) 

Ud over den skriftlige beretning er der en tilføjelse, Ove Johanneson har sendt en mail hvori der står at sagen 

fra hans ikke betragtes som færdig. 

Kommentar: 

- Postkasserne burde være mere overdækket. 

- Der var en kommentar om hvorfor at arbejdet ikke kontrolleres efter reparation af vejene, det er en fejl og vil 

blive kontrolleret fremover, Jørgen Cederbye ser også på eventuelle problemer med vand på vejene. 

- Der blev spurgt om der var en plan for reparation af vejene, og der blev svaret at bestyrelsen tager stilling til 

reparation efter behov i hvert enkelt tilfælde.  

- Der er 2 beboere som tilbød at tømme affaldssækkene ( stranden ), Tak for det. 

- Ville katte bør ikke fodres, fordi at dem som fodrer dem skal også hvis de skal aflives betale for det, det siger 

man i Kattens Værn. 

- Der blev spurgt om hvem der skulle vedligeholde Ørnehøj, det var der lidt usikkerhed om og det blev aftalt at 

det blev undersøgt, det har været lidt svært at finde et svar, men så vidt vides på nuværende tidspunkt er det 

overgået til den nye region. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

Dagsorden punkt 4 

Regnskabet blev fremlagt, og det blev konstateret at der var en forglemmelse idet at aktierne i Vordingborg 

Bank ikke var påført aktiverne ( Beløbet er Kr. 21.972,45 ), det blev herefter aftalt at det fulde regnskab sendes 

med ud sammen med referat 

Regnskabet blev godkendt 

 

 

Dagsorden punkt 5 

Forslag 1  

Indkøb af bor/bænksæt, bestyrelsen blev bemyndiget til med 27 for og 1 imod at indkøbe disse sæt med et 

beløb op til Kr. 10.000,00 

Forslag 2 

Bortfaldt 

Forslag 3 

Forslaget blev fremlagt af formanden, da forslagsstiller ikke var tilstede, forslaget udsættes til næste år, hvor 

der forventes en pris på etablering + vedligeholdelse. 

 



 

 

 

Dagsorden punkt 6 

Budgettet blev fremlagt, og kontingentet fastholdes det næste år på Kr. 450,00,  

Budgettet sendes med ud sammen med dette referat 

Budget blev vedtaget for 2008 

 

Dagsorden punkt 7 

Valg af formand 

Formanden var ikke på valg (Egon Andersen for 2 år, perioden 2006 – 2008)  

 

Dagsorden punkt 8 

Valg af 2 best. medlemmer 

Genvalgt John Olsen og Gert Larsen for 2 år, perioden 2007 - 2009  

 

Valg af bestyrelses suppleanter 

Valgt blev Birgit Johansen for 2 år 

 

Valg af revisor 

Genvalgt Carrie Cederbye for 1 år 

 

Valg af revisorsuppleant 

Genvalgt Hans Otto Sørensen for 1 år 

 

Dagsorden punkt 9 

Under eventuelt blev brevet fra Ove Johanneson kommenteret 

Bestyrelsen vil bede om at i som medlemmer ved flytninger er helt sikre på at vi i bestyrelsen for jeres nye 

adresse / telefon nr. / og meget gerne e-mail adresse 

Vi vil også gerne have hvis i sælger, have den nye ejers navn, adresse, tlf. e-mail. 

Hvis vi ikke har de nyeste adresser har vi problemer med at i ikke for posten, og vi for den retur 

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 

* 

Slutbemærkning fra formanden 

Egen sagde at han ikke ville stille op til formandsposten næste år, så læg jeres hoved i blød, der skal findes en 

ny til at overtage denne post. 

Egon takkede de deltagende i generalforsamlingen, samt resten af bestyrelsen for samarbejdet, samt dirigenten 

for god ledelse af generalforsamlingen. 
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